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ÖN SÖZ 
 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafın optimal variant-
larının tərkibində ərzaq kompleksin rolu və təyinatı mühüm strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. Yaxın dövr ərzində ölkənin iqtisadi inkişa-
fının hərəkətverici siyasətində əzaq kompleksinin elmi əsaslarla 
qurulması və inkişafına ehtiyac yaranmışdır. İdeya məqsəd ondan 
ibarətdir ki, ərzaq kompleksin medernizasiyası və dayanıqlığının 
təyinatı ölkənin innovativ və ixrac yönümlü ərzaq məhsullarının 
istehsalının elmi əsaslarla idarəedilməsinin variantlarının müəy-
yənləşdirilməsidir. Dövlət siyasətinin əsas istiqamətinə əsaslanaraq 
dayanıqlı inkişafın mərhələsini keçirən Azərbaycanın ərzaq komp-
leksin elmi əsaslarla  tədqiqi strateji əhəmiyyətə malikdir. 

Gerçəkliyin mərkəzi istiqamətlərində Azərbaycanda ərzaq 
kompleks aqrar iqtisadiyyatının qlobal müstəvidə mövqeyi, gələ-
cək inkişaf perspektivləri və nəzəri-metodoloji əsaslarla təhlil 
edilməsi önə gətirilmişdir. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, qlo-
ballaşma mühitində ərzaq kompleksin modernizasiyası də daya-
nıqlığının təyinatı ölkənin innovativ və ixrac yönümlü ərzaq məh-
sullarının istehsal variantlarının müəyyən edilməsindən ibarətdir. 
Dövlət siyasətinin əsas strategiyasına əsaslanaraq ərzaq  komplek-
sinin elmi əsaslarla araşdırılmasına səy göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev cənabları-
nın “Ölkəmizin qarşısında duran başlıca vəzifə - iqtisadiyyatın 
bundan sonra da sürətli inkişaf etdirilməsi, siyasi islahatların ke-
çirilməsi, ölkənin modernləşdirilməsi” monoqrafiyanın əsas ideya 
istiqaməti kimi qəbul olunmuşdur. 

Monoqrafiyada ərzaq kompleksin qlobal mövqedə təhlil edil-
məsi, idarəedilməsi ilə fərqlənən sektorial sistemlər əsasında təh-
lillərə üstünlük verilmişdir. Metodoloji təyinatlığı baxımından ər-
zaq kompleksin funksioal strukturlarına dair araşdırmalar aparıl-
mışdır. Nəticədə isə ərzaq kompleksin çoxfunksionallığının ger-
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çəkliyinə aydınlıq gətirməklə, onun ölkədaxili strateji mövqeyi və 
modernizasiyası önəmə gətirilmişdir. 

Ərzaq kompleksi ölkənin qida məhsullarına olan tələbatın ödə-
nilməsində fəallıq göstərməklə yanaşı, əhalinin yaşayış imkanları-
nı reallaşdırır. Dünyada baş verən iqtisadi-siyasi böhranlarının da-
vam etdiyi müasir şəraitdə ərzaq kompleksinin inkişafında moder-
nizasiyanın nəzəri və metodoloji əsaslarının yeni məzmunda ya-
naşılmasına ehtiyac duyulur.   

Modernizasiya imkan verir ki, Azərbaycanda dayanıqlı ərzaq 
istehsal sahələrinin daha da inkişaf etdirilsin və həm də ərzaq ix-
rac potensialının təmini üçün imkanlar yaransın. 

Azərbaycanda iqtisadi modernizasiya problemlərinə dair 
B.X.Ataşov, V.Ə.Qasımlı və digər tədqiqatçılarının əməyi çox 
böyükdür.  

Müasir dövrdə ərzaq kompleksinin modernizasiya yanaşmala-
rının elmi-metodoloji təhlili yeni struktur mərhələyə çevrilməkdə-
dir. Bu məqsədlə monoqrafiyada modernizasiya elmi mənbələri-
nin müasir və perspektiv yanaşmalar önəmində ərzaq kompleksi-
nin formalaşmasına diqqət yetirilmişdir. 

Tədqiqatda ölkənin davamlı inkişafının fonunda rəqabət qabi-
liyyətli ərzaq strukturlarının yaradılması üçün modernizasiyanın 
tədbiqi və praktiki istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, təkliflər ve-
rilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi inkişaf 
modelinə uyğun olaraq ərzaq kompleksinin yeni keyfiyyət dəyiş-
mələri əsaslandırılmış, aqrar sahə ilə emal müəssisələrinin arasın-
da əlaqə təhlil edilmişdir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi inkişafında ər-
zaq kompleksi artıq şaxələnmiş istehsal prosesinə çevrilmişdir. Bu 
iqtisadi siyasət yalnız lokal məzmunda deyil, həm də qlobal xa-
rakterə çevrilməsi ilə fərqlənir. İqtisadi inkişaf kontekstinin əsa-
sında milli ərzaq kompleks məhsullarının rəqabətədavamlı və ixrac 
potensiala malik olan təminatını ehtiva edən təkliflər verilmişdir. 
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BİRİNCİ FƏSİL 
ƏRZAQ KOMPLEKSİN DAYANIQLI  İQTİSADİ 

İNKİŞAFINA ÜMUMİ BAXIŞ 
 
 

1.1. QLOBALLAŞMA FONUNDA MİLLİ ƏRZAQ KOMPLEKSİN  
DAYANIQLI İNKİŞAFI 

 
Ərzaq  kompleksi (ƏK) – milli iqtisadi inkişafın tələb etdiyi və 

qlobal konteksində ərzaq iqtisadiyyatı sisteminin dayanıqlı inki-
şafının strategiyasının tərkib hissəsidir. İnsanlığının varlığını tə-
min edən ərzaq məhsulları qlobal xarakterə malik olub, elmi-prak-
tiki mənbələrində geniş təhlilləri aparılmışdır. Problemin həllində 
kənd təsərrüfatı və emalı məhsulları ərzaq kompleksinin formalaş-
masının əsasinı təşkil edir. Ərzaq kompleksin təşkili və ərzaq ba-
zarının mövqeyi qlobal miqyasda və eləcə də ölkələrin dayanıqlı 
göstəricisi kimi önəmli problemlərdən sayılır. 

Ərzaq məhsulları istehsalı, bölgüsü, ixrac potensialı və isteh-
lakı qlobal iqtisadi sisteminin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, dünya 
ölkələri arasında öncül siyasi əlaqələrində də xüsusi yer tutması 
ilə fərqlənir. Problemin önəmli istiqamətlərindən biri də dünya  
iqtisadiyyatının əsas subyekti və obyekti olan insanın həyat fəa-
liyyətinin dayanıqlı inkişafı ərzaq istehsalı və ərzaq təhlükəsizliyi 
ilə bağlıdır. Bu bağlılıq ilkin olaraq kənd təsərüfatının inkişafı ilə 
əlaqəlidir. Hələ iki min il əvvəl qədim yunan filosofu Ksenofond 
əsaslı şəkildə ifadə edirdi ki, “... kənd təsərrüfatı bütün başqa pe-
şələrin anası və ailə başçısıdır: kənd təsərrüfatı yaxşı idarə olun-
duqda, bütün digər peşələr tərəqqi edir”. Müasir iqtisadi inkişaf 
mərhələsində digər sahələrlə yanaşı kənd təsərrüfatı və onun 
emalı sahələri beynəlxalq iqtisadi-sosial əlaqələrin mühüm mən-
bələri kimi elmi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Qlobal iqtisadi mühitin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti əhalinin ər-
zaq məhsulları ilə və eləcə də emal sənaye sahələrinin təminatında 
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ərzaq kompleksinin yaradılması probleminin öyrənilməsi məsə-
lələri iqtisadiyyat elmində strateji mahiyyətə malikdir. Bununla 
yanaşı ərzaq kompleks məhsulları insanların yaşayış qida kalori-
sinin formalaşdırılmasında iştirak edir, onların həyat fəaliyyətinin 
aktivləşdirməsinə yardım edir.  

Ərzaq kompleksi, onun idarəedilməsi qlobal iqtisadi inkişafı-
nın mühüm tərkib hissəsi olmaqla, hər bir ölkənin siyasi həyat tər-
zinin formalaşmasında öncül istiqamətlərində xüsusi mövqe tutur. 
Məsələnin strateji tərəfinin əsas subyekti və obyekti olan əhalinin 
ərzaq təminatının dayanıqlı fəaliyyəti ilə bağlı konstruktiv yanaş-
malarla əlaqəli idarə olunmasıdır.   

Ərzaq təminatının dayanıqlı inkişaf konsepsiyası iqtisadi-sosial 
problemlərinin miqyasında əhalinin ərzaq məhsulları balansının 
təmin edilməsi ideyasından irəli gəlir. İlk dəfə “dayanıqlı inkişaf” 
ideyasının modeli BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Ümum-
dünya Komisiyası tərəfindən qəbul olunmuşdur. Dayanıqlı ərzaq 
təminatı modelinə keşid ərzaq məhsullarının qorunmasının ef-
fektli idarəedilməsi mexanizminin – yeni texnologiyalar əsasında 
aqrar iqtisadiyyatının müxtəlif struktur sahələrinin kompleksinin 
yaradılmasını tələb edir. Dayanıqlı inkişaf modelinə keçid imkanı 
ərzaq təminatının iqtisadi inkişafının strateji mahiyyətini özündə 
əks etdirməklə yanaşı, milli bazar iqtisadiyyatının formalaşması 
ilə iqtisadi-sosial əlaqələrinin dayanıqlığını da özündə birləşdirir. 

Qloballaşan iqtisadi inkişafa uyğun olaraq  ərzaq kompleksinin 
xammal resursları ilə təminatı, dayanıqlı özünütəminatı səviy-
yəsinin artırılması məqsədində xarici şirkətlərin iştirakı, habelə 
ölkədaxili investisiyalarının rolu1 UNCTAD-ın Hesabatında əsas-
landırılır. 

Ərzaq kompleksin idarə edilməsi fəaliyyətində ən iri TMK 
(25-ə yaxın) iştirak edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə çoxlu 
                                                            
1  UNCTAD. Word investment Report, 2010. Transnational Corporations, Ag-
ricultural Production and Development. 
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sayda ərzaq kompleksi ilə məşğul olan TMK-ın şirkətləri yaradıl-
mışdır (məsələn, “Sime Darby Berhadh” (Malayziya), “Dole 
food”, “Fres Del Monte (ABŞ) və s.). TMK-lar qrupuna qida 
məhsullarının, sənaye əsaslarla ərzaq məhsullarının bazar münasi-
bətlərinə uyəunlaşdırılmasının təşkili və idarə edilməsi və s. da-
xildir.  Məsələn, qida məhsulları və  içkilərin ən böyük şirkəti sa-
yılan “Nestle” (İsveçrə) TMK-sı 66 mlrd. $ məbləğində xarici 
aktivlərə, ərzaq məhsulları ilə pərakəndə ticarət sahəsində fəaliy-
yət göstərən “Walt-Mart Stores” (ABŞ) 63 mlrd. $ məbləğində 
aktivlərə nəzarət edir. 

Qida məhsullarının dayanıqlı istehsalı sahəsində 50 aparıcı şir-
kətdən 40-i inkişaf etmiş sənaye ölkələrində yaradılmışdır. Bun-
lardan Karft Foords İnc., H.J.Heinz Co., Sara Lee Co. və s. 
(ABŞ); SABMiller, Diageo plc., Cadbury plc. və  s. (Böyük Bri-
taniya); Heinken və s. (Almaniya); Kirin Holdings Company Ltd  
(Yaponiya) və s. göstərmək olar. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələ-
rində yerləşən 25 ən iri dayanıqlı ərzaq kompleksinin 24%-i ABŞ  
ölkəsində təşkil olunmuşdur 

Ərzaq kompleksin fəaliyyətində TMK yanaşı beynəlxalq təş-
kilatlarının rolu da mövcuddur. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrü-
fatı Təkilatının (FAO), Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Bey-
nəlxalq Fond (İFAD) və Beynəlxaq Ərzaq Proqramı (BƏR) tərə-
findən verilən layihə və poqramların tətdqinin nəticəsində müəy-
yən səviyyələrdə ərzaq kompleksin strateji  inkişaf fəaliyyətinin 
miqyası genişlənməkdədir.  

Qlobal mühitdə ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı (FAO) 1945-
ci ildə yaradılmışdır. Təşkilat səmərəli aqrar sahənın komplek-
sliyini təmin edən layihələri həyata keçirir. FAO sistemində 
(1967-ci idə) dünya ölkələrində ərzaq iqtisadiyyatının təşkili və 
idarə edilməsi məsələlərinə dair proqramları fəaliyyət göstərir. 
FAO-nun hesablamalarına əsasən ərzaq məhsullarının çatışmama-
sından əziyyət çəkən əhalinin 134 mln. nəfərdən çoxdur (təx-
minən dünya əhalisinin 18.7%-i). Bu göstərici inkişaf etməkdə 
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olan ölkələrdə isə 23.3%-ə yaxındır (2000-2010-cu illərdə). FAO 
tərəfindən dünya əhalisinin qida rasionun təlabatlarına uyğun qiy-
mətləndirilməsi dair hesablamalar hər il aparılılır və xüsusi bül-
letenlər də öz əksini tapır. 

Minilliyin İnkişaf Məqsədləri Proqramına əsasən iqtisadi böh-
ranların təkrar olmamasını nəzərə almaq şərtində yaxın dövrlərdə 
ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsində dəyişiklik-
lərinin yaranmasında yüksəlmə müşahidə olunur. Son iki onil-
likdə yer kürəsində yaşayan əhalinin ərzaq məhsullarının çatış-
mamazlığının səviyyəsi 28-29% aşağı düşmüşdür. Asiyada əha-
linin artmasına baxmayaraq ərzaq məhsuları ilə özünütəminetmə 
səviyyəsi 14.2%-dən 22.6%-ə, Latın Amerikası ölkələrində isə 
9.5 %-dən 14.9 %-ə  qalxmışdır. 

Dünya ölkələrinin dayanıqlı inkişafın praktikasında moderni-
zasiya (ingilis dilində-yeniləşmə, müasir deməkdir) strateji məzmuna 
malik olmaqla yanaşı, həm də siyasi problemi kimi mühüm əhəmiy-
yətə malikdir. Modernizasiya-ərzaq kompleksin dayanıqlığını təmin 
etmək məqsədilə tədqiqat obyektin yeni norma və texniki-iqtisadi 
keyfiyyət tələblərinə uyğunlaşdırılması kimi qəbul edirik. 

Modernizasiya probleminin parktikasında araşdırmalar aparan  
M.Bermanın ideyasına əsasən, heç nə daimi deyil, hər bir hadisə 
(obyekt) daima dəyişilməlidir ki, yenilər formalaşmaya meyl gös-
tərsinlər. Onun modernləşdirilmə yanaşma tərzinin xarakteri hər 
hansı bir proses strateji məqsədlərə uyğun daim dəyişilir, yeni 
məzmun kəsb edir 2. 

V.Qasımlının fikrinə görə, modernizasiya prosesini innovativ 
inkişaf olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Məsələnin ma-
hiyyəti ondan ibarətdir ki, modernləşmə yeniliklərin – innovasi-
yaların tətbiqini ehtiva edir.3  Elmi araşdırmaların nəticələri gös-
                                                            
2 Berman M., That is Solid Melts into Air: The Experience  of  Modernity,    
  Perguin Books.1988. 
3 Qasımlı V. İqtisadi modernizasiya. Bakı, 2014. 
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tərir ki, ərzaq kompleksin modernizasiya kontekstinin əsas ma-
hiyyəti innovasiya baxışlarının gerçəkliklərini özündə birləşdirir: 
yeni texnoloji əsaslarla məhsul istehsalı; yeni təkliflərinin elmi 
mənbələri; ixrac yönümlü, dayanıqlı bazarların olması və s. Fik-
rimizcə, dinamik iqtisadi milli modelə əsaslan ərzaq kompleks 
sferası modernizasiya həddinə çatdıqdan sonra müəyyən səviy-
yələrdə dayanıqlı effektə malik olur. Bu səbəbdən də elmi təd-
qiqatlarının praktiki tədbiqinin nəticəsində ərzaq məhsullarının tə-
minatı və buna uyğun olaraq istehsalın keyfiyyət parametrlərini 
müəyyən etmək mümkünlüyü meydana gəlir. 

Tədqiqatın mövzusuna uyğun olaraq sənaye mənşəli ərzaq 
məhsullarının təminatı və onun elmi əsaslarla modernizasiyası 
ideyasında təhlillərinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Modern-
ləşmə: yeni texnologiyaların tədbiqi, davamlı kənd təsərrüfatı 
məhsullarının yetişdirilməsi, ərzaq məhsullarının kəmiyyət və 
keyfiyyət parametrlərinin müəyyən edilməsi, ekoloji ərzaq məh-
sullarının dayanıqlığını təmin edən yeni praktikanın tədbiqi önə-
mə gətirilməsini əhatə edir. 

ABŞ, Çin, Almaniya və s. ölkələr tərəfindən ərzaq kompleks 
sahəsində elmi, texnoloji və iqtisadi əsaslara söykənən proqram-
lar, lahiyələr hazırlanmış və praktiki həllinə doğru istiqamətlər hə-
yata keçirilir. FAO-nun təlimatına əsasən 2030-cu il ərəfəsində 
normal qidalanan əhali gündəlik 3050 kilokalori ərzaq məhsulları 
istehsal edəcəkdir. Bu göstərici müasir dövrdəkindən 2800 kilo-
kalorilik göstəricidən  8.9% çox olması nəzərdə tutulmuşdur. 

Ərzaq təminatı qlobal problem olduğu üçün hər bir ölkənin 
siyasi-iqtisadi strategiyasının əsas bölmələrindən sayılır. Ölkənin 
milli ərzaq siyasəti əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin etmək 
imkanları kənd təsərrüfatının inkiafı ilə bağlıdır. Dünya iqtisadiy-
yatının bu sahəsi müəyyən iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə  baxma-
yaraq planetimizin 2/5 hissəsində yaşayan əhalinin həyat tərzinin 
əsasını kənd təsərrüfatı məhsullarından istifadəsi ilə əlaqədardır. 
BMT-nin məlumatına əsasən dünya üzrə iqtisadi cəhətdən fəal 
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əhalinin 40%-i kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərir. Bu göstərici 
sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə 3-4%, inkişaf etməkdə 
olanan ölkələrdə isə təxminən70-80% təşkil edir. Dünya kənd tə-
sərrüfatı məhsullarının ən iri istehsalçıları:  Çin (22%), Hindistan 
(16%), ABŞ (8%) və s. əhalisi çox olan ölkələr bu cəhətdən fərq-
lənir. Əhalinin ərzaq taxıl məhsullarının xüsusi çəkisində təxmi-
nən 50%-i inkişaf etmiş ölkələr (ABŞ-25%, Avropa İttifaqı ölkə-
ləri - 16%)  təmin edir. 

Qlobal səviyyədə ərzaq məhsulları istehsalının səviyyə göstəri-
cilərində inkişaf etməkdə olan ölkələrinin potensial imkanları 
yüksəkdir. FAO-nun iqtisadi ekspertlərinin verdiyi statistik məlu-
matlarına görə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq məhsullarının 
80%-ə yaxın istehsal olunur və bu ölkələrdə dünya əhalisinin 
75%-i məskunlaşmışdır. 

BMT-nın statistik mənbələrə görə,dünya üzrə ərzaq komplek-
sinin təminatında bitkiçilik məhsulları üstünlük təşkil edir. Ərzaq 
təminatında taxıl istehsalı etalon götürülür (dünya əhalisinin qida 
rasionun 60%-dən yüxarı taxıl məhsulları təşkil edir). Bu etalon 
ərzaq kompleksində digər sahələr üçün yaradıcı sistem funksi-
yasını yerinə yetirir. Qlobal miqyasda taxılın bazardakı mövqeyi 
ölkələrdə ərzaq kompleksinin yaranmasının göstəricisi kimi fəa-
liyyət göstərir.  

FAO-nun ekspertlərinin araşdırmalarına əsasən dayanıqlı in-
kişafın miqyasında ərzaq təminatı proqramlarını hazırlayarkən, öl-
kələrdə taxıl ehtiyatının ümumdünya istehsalına nisbətinin iqti-
sadi dəyərinin əsas arqumentinin reallığı qəbul edilməsini təklif 
olunur. Dünya taxıl istehlakının 60 gününə bərabər (cəmi isteh-
lakın 17%-i miqdarında) olan keçid taxıl ehtiyatının həçmi təh-
lükəsiz səviyyəni əhatə edir4. Təhlillərə  əsasən taxıl ixrac edən 
                                                            
4  Ölkə əhalisinin illik istehlakının 17-20%-i həcmində taxıl ehtiyyatı olanda 
təhlükəsiz hesab edilir. Bu zaman taxıl resursun illik istehlakdan əlavə ölkə 
əhalisinin daha 2 ay müddətinə taxıla olan tələbatını təmin etmək imkanı versin. 
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ölkələr tərəfindən təklif edilən buğdanın, qarğıdalının və düyünün 
qiymətləri əsas kimi qəbul edilmişdir.  

Beynəlxalq bazarda qiymətlərin aşağı səviyyəsi taxıl ehtiyat-
ların toplanmasının indikatoru, qiymətlərin yüksək səviyyəsi isə 
taxıl ehtiyatlardan istifadənin indikatoru funksiyasını yerinə ye-
tirir. Taxıl sahəsinin ərzaq kompleksinin iqtisadi inkişafda yeri, 
cəlb edilmə və dövretmə miqyasının metodikası ilə müəyyən edi-
lir. Qloballaşma şəraitində əhalinin qida rasionun potensialının 
göstəricilərinin variantlarında taxıl və onun emal məhsulları ərzaq 
təminatının əsasını təşkil edir. Bunula yanaşı əhalinin ərzaq 
təminatının potensialında digər sənaye mənşəli qida məhsullarının 
istehsalı da önəmli hesab edilir. 

Qlobal miqyasda ərzaq kompleksinin formalaşması bir tərəf-
dən əhalinin ərzaqla təminatını effektliyini artırır,digər tərəfdən 
isə iqtisadi-siyasi mövqe nümayiş etdirir (şəkil 1.1.). 

 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Şəkil 1.1. Milli ərzaq  kompleksin  qlobal modern konteksti 

 
Dayanıqlı ərzaq kompleksinin mövcud  olması – istehlak baza-

rında kifayət qədər yüksək qida keyfiyyətinə malik olan məh-
sullarının möcudluğu və bolluğu deməkdir. Əhalinin keyfiyyətli 
ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasına ərzaqın iqtisadi və siyasi 
imkanları ilə əlaqələndirilməsi önəmli məsələ kimi qəbul edlilir. 
Qlobal ərzaq təhlukəsizliyinin modernizasiyası ekoloji cəhətdən 
ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinin təsnifatı, ərzaqın analoji qi-

 
           Ərzaq  kompleksin məqsədyönlü mövqeləri

Dayanıqlı ərzaq 
kompleksin   
yaradılması 

mövqeyi 

Ərzaq  
kompleksin 

iqtisadi-siyasi 
mövqeyi 

Qlobal səviyyədə  
ərzaq  təminatının 

modernizasiya 
mövqeyi 



 Azər Qurbanzadə 
 

14 
 

dalandırıcı tərkibi, ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsullarının is-
tehsalı və istehlakının modernizasiyası nəzərdə tutulur.  

İqtisadi elmi araşdırmalarına əsasən, ərzaq məhsullarının 25%-
dən çoxu xarici ölkələrinin hesabına yerinə yetirilirsə, həmin öl-
kənin ərzaq təminatı təhlükəli sayılır. Son dövrlərdə əhalinin qida 
rasionu da dəyişilmiş, heyvandarlıq məhsullarının istehlakına me-
yillik artmaqdadır. 

Müasr iqtisadi inkişafın konseptual məsələrindən biri milli ər-
zaq iqtisadi syasəti səviyyəsində özünütəminetmək və qloballaşan 
ərzaq sahələri arasında optimal nisbətlərin müəyyən edilməsidir. 
Qloballaşan ərzaq siyasəti ümum bəşəri dəyərlərlə yanaşı, əha-
linin fasiləsiz qida rasionunun dayanıqlığını təmin edir, yeni tex-
nologiya ilə ərzaq məhsullarının istehsalını balaslaşdırması funk-
siyasını yernə yetirir.  

XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəlindən başlayaraq ölkələrarası 
ərzaq məhsullarının ticarət əlaqələrinin dinamikasının optimallıq 
səviyyəsinin artması və conrakı illərdə isə vahid ərzaq iqtisadi, 
bəşəri məkanına çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Məsələ ondan iba-
rətdir ki, iqtisadi inkişafın dinamikası dövrlərində inkişaf etmiş 
ölkələrin ərzaq məhsulları istehsalılın mövqeyi ərzaq bazar mə-
kanında saxlanılır.  

Vahid qlobal ərzaq bazarının yaranması, açıq ərzaq siyasəti ilk 
baxışda daha çox geri qalmış ölkələr üçün zəruri görünsə də, əs-
lində iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin ərzaq təminatında 
daha böyük ehtiyaclar da vardır. Bu baxımdan dünya ölkələrinin 
ümumi iqtisadi inkişafında ərzaq təminatı qlobal məzmuna çev-
rilməsi ilə fərqlənir. Elmi təhlillərin nəticələri göstərir ki, müasir 
dünya əhalisinin real yaşayış durumuna və ərzaq kompleksininin 
dayanıqlı inkişafına uyğun gələn ərzaq təminatı modellərinin for-
malaşmasının  prosesləri  müasir dövrdə də davam edir. 

ABŞ alimi M.Ensmingern ifadəsi ilə desək – “...istehlak ərzağı 
həm məsuliyyət, həm də silahdır. Məhsuliyyət, çünki insanın 
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yaşaması və qidalanması üçün lazım olan kifayət edəcək ərzağın 
olması onun ən başlıca hüququdur. Digər tərəfdən, o silahdır, 
çünki siyasətdə və iqtisadiyyatda ərzaq məhsulları böyük təsirə, 
güllə və neftdən artıq gücə malikdir”. 

FAO-nun iqtisadşı ekspertlərinin problemlə bağlı elmi araşdı-
rılmalarına əsəsən kənd təsərrüfatına investisiyalar 50% artırılma-
lıdır. Hesablamalara görə dünya əhalisinin sayı 2050-ci il ərə-
fəsində 9.0 mlrd. nəfərdən çox olması proqlozlaşşdırılmışdır. Bu 
məqsədlə hər il inkişaf edən ölkələrinin kənd təsərrüfatı məhsul-
ları istehsalı üçün xalis investisiya qoyuluşu 83.0 mlrd. ABS $ 
tələb olunması hesablanmışdır. Tələb olunan investisiyalar kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına, o cümlədən soyuducu kame-
ralara, anbar və marketinq sferalarına, emal sənaye məhsullarıa 
yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Dünya iqtisadiyyatında enerji daşıyıcılar arasında qiymətlərinin 
qeiri-sabitliyi, aparıcı ölkələrin maliyə resurs bazarında baş verən 
dinamiklik səviyyəsi, əhalinin sürətlə artımı və s. məsələlər ərzaq 
məhsulları təminatının xarkterində qlobal səviyyədə dəyişkənliklə-
rinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Müasir gercəklikdə elə bir şə-
rait yaranmışdır ki, əhalinin ərzaq təminatını tamlığını yaratmaq 
üçün vahid ölkə məkanında praktiki olaraq qeyri-mümkündür. Bu 
baxımdan ölkə məkanında ərzaq təminatının dayanıqlığının yara-
dılması və idarəedilməsi məqsədi ilə dünya ölkələrinin elmi-təd-
qiqat araşdırmalarından kompleks istifadə edilməsi önəmlidir. 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq təminatının inkişafın gələcəyi dün-
yada baş verən iqlim dəyişkənliyi ilə sıx əlaqəlidir. Təhlil mate-
riallarının nəticələrinə əsasən iqlim dəyişkənliyinin yaranması sə-
bəbindən gələcəkdə ərzaq məhsullarının artım tempinə müəyyən 
dərəcədə təsir edilməsi proqnozlaşdırılır. Müasir dövrdə ərzaq 
məhsullarının çatışmaması nisbətləri iqlim dəyişkənliyinə daha  
həsasdır. FAO-nun məlumatına görə, iqlim dəyişkənliyinin ərzaq 
məhsul istehsalına təsirinin az olduğu zaman, ən azından 2050-ci 
ilədək ərzaq istehsalına təsir göstərəcəkdir. Qlobal istiləşmə nəti-
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cəsində sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı 
məhsul istehsalının ümumi həcmi 9%-dən 21%-ə enməsi əsaslan-
dırılmışdır. İqlim dəyişkənliyinə cavab olaraq, elm mərkəzlərində 
yeni ideyalarının tədbiqinə başlanmışdır. Ərzaq məhsul isteh-
salında meliorativ tədbirlərinin nəticəsində torpaqdan karbon qa-
zının çıxarılmasının, həmçinin torpağın becərilməsinin və deq-
radasiya olunmuş torpaqlarının yenidən bərpası ilə əlaqədar la-
yihələr həyata keçirilir. 

FAO-nun son proqnozlarına görə 2050-ci ildə əlavə 2.3 mlrd. 
nəfər əhalini ərzaq məhsullaı ilə təmin etmək üçün dünya kənd 
təsərrüfatı istehsalını təxminən 70%-dək artırılması təklif olunur. 
Ərzaq təminatı metodikası çərçivəsində məhsuldar kənd təsər-
rüfatı bitki sortlarının yaradılması və istifadə edilməsi mühüm 
məsələrdən sayılır.Yeni məhsuldar bitki sortlarından istifadə edil-
məsi ilkin olaraq ərzaq məhsullarının istehsalında iqlim dəyiş-
knliyi və su resurslarının çatışmazlığına daha dayanıqlı reaksiya 
yaranır. 

Elmi mənbələrinin təhlili metodikasına əsasən ərzaq təminatı 
kompleksin modernizasiya çərçivəsini cəmiyyət və iqtisadi inki-
şafının dayanıqlığının reallıqlarını özündə birləşdirir. Məntiqi nə-
ticə ondan ibarətdir ki, ərzaq təminatı  funksiyaların təşkili və ida-
rə ediməsi qlobal məzmuna malik olub dünya iqtisadiyyat elminin 
tədqiqat  aparatının tərkib hissəsidir 

İqtisadiyyat elminin metodlarından istifadə etməklə ərzaq 
kompleksinin dayanıqlı inkişafının təyinatında bir sıra yanaşmala-
rının yerinə yetirilməsi mühüm məsələ kimi qəbul edilir. Digər 
tərəfdən isə ərzaq strukturlarının koordinasiyasının optimallıq sə-
viyyəsinin önəmə gətirilməklə elmi cəhətdən idarəetmə forma-
larının tədbiqi formalarını təyin edilməsinə imkanlar yaranır. Təd-
qiqat koordinasiyanın optimallıq səviyyəsi aqrar iqtisadiyyat el-
minin nəzəri predmeti hesab edilir və dayanıqlı səviyyəsini 
ümumləşdirir. Elmi mənbələrdə ərzaq kompleks elminin  metod-
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larına söykənən konstruktiv ideyalarının reallıqlarını özundə bir-
ləşdirir. İqtisadyyat elmimin formalaşması və elmi-рraktiki əsas-
larına görə qlobal məzmunlu ideyalarını özündə birləşdirir.  

BMT-nin elmi-ekspertiza institutları aqrar iqtisadiyyatın nəzə-
ri-metodoloji əsaslarına dair kompleks proqaramlar və lahiyələrin 
tədbiqi nəticəsində radikal dəyişkənliklərinin yaranmasına səbəb 
olmuşdur. Aqrar iqtisadi inkişafın kompleks funksional strukturun  
моdеrnizasiyasını qəbul edən bir qrup tədqiqatçılar düzgün olaraq 
bu istiqamətə diqqət yetirirlər. Mоdеrnləşmə probleminə dair təd-
qiqatçılar tərəfindən bir sıra ideyalar irəli sürmüşlər. B.X.Ataşo-
vun apardığı araşdırmalarına əsasən aqrar iqtisadiyyat elmində 
mоdеrnləşmə problemləri dayanıqlı inkişafına dair tədqiqatlar 
aparmaqla kompleks nəticələrə gəlmək olar.5 Bu baxımdan mo-
dernləşmə problemlərini təhlil edərkən konkret iqtisadi sistemin 
təşkili prinsipləрinə-sənaye əsaslarla ərzaq məhsullarının istehsalı 
metodologiyasına, konstruktiv yanaşma meyarına üstünlük veril-
məsini düzgün hesab edirik. 

Qlobal səviyyədə özünütəminat və xarici ticarət ərzaq komp-
leksinin dayanıqlı inkişafı ilə əlaqəlndirilir. Ayrı-ayrı ölkələrdə 
ərzaq kompleksinin yaradılması ilkin olaraq xarici ticarətin he-
sabına formalaşmışdır. Göstərmək məqsədəuyğundur ki, müasir 
şəraitdə ixrac kvotası dünyada kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-
salının ümumi həcminin nisbəti 34-36% arasında dəyişilir. Qərb 
ölkələri dünyada kənd təsərrüfatı məhsulların ixracını təxminən 
70%-dək,idxalının isə 60%-dək  təmin edirlər6. ABŞ dünya üzrə 
ərzaq məhsullarının ixracatında xususi çəkisi – 15%-dir. Avropa  
İttifaqı ölkələrində bu kəmiyyət göstəricisi – 45% təşkil edir. 

   
 
 
 

                                                            
5 Ataşov B.X. Ərzaq təhlükəizliyinin aktual  problemləri. Bakı, 2005. 
6 The State of Food Insecuriry in the Word 2012. FAO. 
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1.2. ƏRZAQ KOMPLEKSİN DAYANIQLI YANAŞMA TƏRZİ 
      
Ərzaq kompleksin təminatı dayanıqlı iqtisadi inkişafının strate-

giyasının yaradılması, funksiyaları və idarəedilməsi ilə fərqlənən 
sektorial vahidlərinin gerçəkliyinin əsasında təhlil edilir. Məntiqi 
baxımdan ərzaq kompleksin xarakterinə uyğun olaraq qloballaş-
ma şəraitində ərzaq məhsullarının kompleks və dayanıqlı formada 
yaradılmasına səy göstərilməlidir. Məsələyə konstruktiv yanaş-
saq, ərzaq məhsullarının dayanıqlı inkişafı milli ərzaq təminatı 
siyasəti baxımından da aktuallıq  kəsb edir. 

Dayanıqlı ərzaq kompleksinin yaradılması və elmi əsaslandırıl-
ması baxımından məzmunca bir-birindən fərqlənən aşağıdakı 
anlayışlarını özündə  birləşdirir: 

• əhalinin ərzaq təminatının ödənilməsi anlayışı; 
• istehsal-texnoloji əsaslarla ərzaq emalı məhsullarının keyfiy-

yət  anlayışı; 
• ərzaq kompleksin inkişafının dayanıqlı və ixracyönumlüyü-

nün təminatı anlayışı; 
• əhalinin maddi-resurs potensil  keyfiyyət faktoruna uyğunlaş-

dırma anlayışı və s. 
Elmi düşüncə tərzi göstərir ki, dayanıqlı inkişaf sferası dina-

mikdir, ölkənin iqtisadi strategiyasına uyğun dəyişkənliyə məruz 
qalır. Ölkədə baş verən institusional dəyişkənliklərinə dayanıqlı 
inkişafın reaksiyası önəmli gerçəkliklərdən sayılır. 

Ərzaq kompleksi dinamik olduğu üçün, artım sürətinin tərəqqi 
arasındakl gerçəklik yanaşma dayanıqlı inkişafının özü üçün mü-
hüm reallıqdır. Artım sürətinin tərəqqisi ərzaq kompleksin miq-
yasının keyfiyyətcə artırılmasına yönəldilməsi mühüm şərtlərdən 
biridir. Bu o deməkdir ki, ərzaq kompleksinin daxili məhsulun 
real həcmi keyfiyyətcə uzunmüddətli artım meylinə reaksiya 
verir. 

Kapital yağımı baxımdan, ərzaq kompleksin dayanıqlı inkişaf 
konsepsiyası istehsal sahələrinin realizasiyası fəaliyyətindən alı-
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nan gəlirlərinin artırılmasına əsaslanır. Gəlir faktoru əslində ərzaq 
məhsullarının bazar iqtisadiyyatında mövqeyi və potensialın sə-
viyyəsi ilə tarazlaşır. Odur ki, xammal resurslarından ərzaq məh-
sulu istehsalı baxımdan optimal səviyyədə istifadə edilməsi, ba-
zarla uyğunlaşdırılması dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının əsas 
mənbələrində effektli modernizasiya mənbə kimi faydalıdır. 

Gerçəkliyin məqsəd və vəzifələri ”Azərbayican 2020: gələcəyə 
baxış” inkişaf konsepsiyasında ərzaq məhsullarının moderləşməsi 
ilə təyin edilməsi önəmə gətirilmişdir. Metodoloji təyinatlığı ba-
xımından ərzaq kompleksi və ərzaq təminatın funksional təyi-
natının interpretasiyasına dair elmi araşdırmalar kifayyət qədər 
aparılmamışdır. Bu məqsədlə ərzaq kompleksin modernizasiyası 
üçün elmi yanaşma tərzinin nəticələriniə dair məsələlərinə ay-
dınlıq gətirilmişdir. Bu önəmli çərçivə daxilində “ərzaq komp-
leksi və ərzaq təminatı”ın funksional anlayışı Azərbaycanın da-
yanıqlı inkişafı kondekstində təhlillərinin aparılmasına üstünlük 
verilmişdir.    

Ərzaq kompleksi və ərzaq təminatın inkişafı və idarəedilmə-
sinin təhlilində sektorial baxımından çoxfunksionallığının əsasını 
üç sfera təşkil edir:  

  kənd təsərrüfatının inkişafı;  
  məhsulun texnoloji emalı; 
  ərzaq  infrastruktur servisinin yaradılması.  

Müasir dövrdə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə  üçüncü 
sferanın ÜDM-dakı payının əhəmiyyətli artımı onu “ərzaq servis 
iqtisadiyyatı”adlanan müstəqil iqtisadi inkişaf sahəsinə çevril-
məsinə səbəb olmuşdur. 

Ərzaq kompleksin çoxfunksionallığının gerçəkliyinə  aydınlıq 
gətirməklə, onun ölkədaxili strateji mövqeyi və parametrlərini 
önəmə gətirirmək olar. Metodoloji təyinatlığı önəmində bu həm 
də onunla əlaqələndirilir ki, Azərbaycanın gələcək inkişafında 
ərzaq kompleksi fəaliyyət göstərilməsinə dair dövlət siyasəti hə-
yata keçirilir. Müqayisəli təhlil əsasında ölkənin ərzaq sektorunun 
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formalaşması baxımından dövlət və özəl sektorlar kompleksində 
təyinatı mövcuddur. Son illər ərzində milli ərzaq ektoru Azər-
baycanın iqtisadi inkişafının baçlıca sahəsinə çevrilməkdədir. 
Ölkədaxili strateji ərzaq məhsullarının rəqabətədavamlığının təyi-
natında bu sektorun özünün yetərli dərəcədə resurs potensialına 
malik olması  ilə fərqlənir. 

Azərbaycanın ərzaq kompleksin iqtisadi siyasəti önəmli mər-
hələyə çevrilmişdir. Bu siyasət yalnız lokal məzmunda deyil, həm 
də regional və qlobal miqyaslarının əhatə  dairəsinin genişləndiril-
məsindən ibarətdir. Məsələnin mahiyyəti onunla ölçülür ki,dövlət 
tərəfindən milli ərzaq kompleks strategiyası yaxın və orta müd-
dətdə dayanıqlı inkiaşfı iqtisadi, sosial, texniki və siyası kon-
tekstdə əsaslandırılmışdır. İqtisadi inkişaf kontekstinin əsasında 
milli ərzaq məhsullarının rəqabətədavamlı və ixrac potensiala 
malik olan və ərzaq təhlükəsiszliyin təminatını ehtiva edir. Əha-
linin sosial ərzaq təminatı kondeksti, aqrar elmi və digər hu-
manitar sferalarda inkişafa istiqamət verən siyasət ölkənin da-
yanıqlığını təmin edən şərtlərdən biridir. Siyasi kondeks isə milli 
ərzaq təminatı kompleksin dəyərlərin ərzaq təhlükəsizliyin dip-
lomatiyası ilə qlobal mühitə adaptasiyasının təşkilinin özündə bir-
ləşdirilməsindir. 

Hazırkı ərzaq məhsullarının inkişaf strategiyasının əsasını qlo-
ballaşan iqtisadi mühitdə milli ərzaq sferasının şaxələnmiş struk-
tur sahələri ilə əlaqələndirilməsi məsələsi dövlət tərəfindən önəmə 
gətirilir. Azərbaycanda ərzaq kompleksi iqtisadi-sosial inkişafının 
transformasiyasına əsaslanır və ölkənin strateji siyasətinin tərkib 
hissəsidir. Qlobal enerji layihələri, maliyyə-kapital siyasəti, şaxə-
lənmiş istehsal sturkturun yaradılması və idarə edilməsi və s. 
rasional ideyalarının tədbiqi prosesində ərzaq təminatının sfera-
sının yaradılması və reallaşdırılmasının optimal səviyyədə iştirak 
edir. 
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Ərzaq təminatə kompleksin dayanıqlı inkişafının gələcəyə ba-
xışı tentensiyasında funkısional təyinatının mühüm mövqeyi mö-
cuddur. Buraya daxildir: ərzaq təməüllü xammal məhsulları; məh-
sulun texnoloji emalı səviyyəsi və ölkənin dayanıqlı ərzaq  komp-
leksinı təmin edilməsi (şəkil 1.2.).  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 1.2. Milli ərzaq kompleksin dayanıqlı funksional təsnifatı               
Qloballaşan ərzaq kompleksin funksional təyinatı ölkədə baş 

verən siyasi və iqtisadi dəyişliklərinin gercəkliyi ilə bağlı məsə-
lələrinin təhlillərinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Bu gerçəklik  
fonunda ərzaq məhsullarının ölkənin hərəkətverici sahələrindən 
hesab olunur və təyinatın təsnifatını aşağıdakı ideyalarına əsaslan-
maq olar:  

• ərzaq kompleksin çoxfunksional optimal səviyyəsinin təşki-
li və idarə olunması; 

• ölkənin qlobal mühitilə inteqrasiyasına ərzaq təminaının ya-
radılması;  

• aqrar təminatı kompleksain şaxələnməsi və idarəedilməsinin 
effektliyinin önəmi; 

Məhsulun texnoloji emalı 
səviyyəsi effektliyi 

Ərzaq təməyüllü 
xammal məhsulları 

* bitkiçilik məhsulları  
* heyvandarlıq məhsulları     
* müxtəlif ərzaq məhsulları  

* ilkin texnoloji emalı  
* təkrar texnoloji emalı 
* tullantısız texnoloji emalı 

    Dayanıqlı ərzaq kompleksin sektorial təyinatı

* taxıl emalı 
* texniki bitkilər emalı 
* ət-süd məhsulları emalı  
* müxtəlif ərzaq məhsulları emalı  
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• dayanıqlı ərzaq kompleksinin təminatı rəqabətədavamlı və 
ixracyönümlü məhsul istehsalının səviyyəsinin artırılması. 

Tədbiqi elmi mənbələrinin nəticələri göstərir ki, dayanıqlı in-
kişaf praktiki cəhədən o vaxt effektli göstəricilərinə malik olur  ki, 
iqtisadi-sosial inkişfı prosesində funksional istehsal sahələrinin  
ərzaq təminatı  kompleksinin tamlığını təmin edilmiş olsun.  

Ərzaq məhsul növlüyü istehsalı kontekstinin oriyentasiyalığına 
rəğmən geniş və miqyaslı resurstutumlu, iqtisadi-sosial, informa-
siya qrumlarını özündə birləşdirir. Reallıq ondan ibarətdir ki, 
ərzaq kompleksin indikator göstəricilərinin təyin edilməsi effektli 
qlobal səviyyədə ərzaq təminatı mühitinin yaratmaq gerçəklik 
funksiyasına malikdir. Elmi mənbələrnin praktikası göstərir ki, 
milli ərzaq təminatı sektorunda kompleks inkişaf meyillərinin 
dəyərləndirilməsi və modernizasiyası əsas tədqiqat sahəsi hesab 
olunur . 

İqtisadi tədqiqatlarda ərzaq kompleksin dayanıqlı inkişafıni tə-
min edən müəyyən səviyyədə elmi-praktiki həllini tapmışdır. Bu-
nunla yanaşı milli ərzaq kompleksin idarə edilməsi və dayanıqlı 
inkişaf problemi tədqiqat obyekti olub, onun nəzəri metodologi-
yası çox az öyrənilmişdir. Bunu nəzərə alaraq milli ərzaq komple-
ksin çox şaxəli olmasını nəzərə alaraq istehsal resurslarının poten-
sialının əsasında ərzaq təminatının dayanıqlı struktur funksiyaları 
tədqiqat obyektinə çevrilməsinə dair təkliflərə səy göstərməsini 
məqsədəuyğun saymışıq. Fikrimizcə, müxtəlif səviyyədə ərzaq-
struktur sahələrinnin kompleks inkişafının dayanıqlığının əsasın-
da təşkili praktiki effektə malikdir və ölkənin potensial aqrar 
resurslarından səmərəli istifadə və idarə olunmasına geniş miq-
yasda şərait yaradır. 

Ərzaq kompelks struktur modelinin formalaşmasının iqtisadi-
sosial qanunauyğunluğunu tədqiq edərək aşağıdakı yanaşmalarına 
üstünlük vermişik: 
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• ərzaq müəssisələrinin xammal ilə təmin edilməsi məqsədində 
kompelksin formalaşmasında təbii-iqtisadi resurslarının optimal-
lığının müəyyən edilməlsi imkanları; 

• ərzaq struktur modelinin regionlar üzrə yaradılması; 
• dayanıqlı inkişafa uyğun ərzaq sənaye məhsullarının bazar 

münasibətləri ilə tənzimlənməsi. 
Ərzaq sənaye sahələrinin kompleks inkişafı - ölkənin iqtisadi 

strateji istiqaməti olub, kənd təsərrüfatı məhsullarının texnoloji 
əsaslarla emalı və realizasiyası ilə tənzimlənir. Bu sistem aqrar 
bazarın təminatını müəyyən etməklə yanaşı makroiqtisadi sahələr-
arası effektli məhsulların dinamikasını tənzimləyir. Bununla  əla-
qədar göstərə bilərik ki, kompleks idarə etmə formaları ərzaq-
sənaye sahələrinin modernizasiyasında mühüm aktorlardan biri 
kimi daha çox effektli sayılır. Nəticədə isə bütün istehsal mənbə-
lərinin effekti idarə edilməsi prosesində tullantısız texnologi pro-
seslərinin yaradılması imkanı artır və ölkənin vahid ərzaq-sənaye 
kompleksinin formalaşmasına səbəb olur. Ərzaq-sənaye komplek-
sin formalaşması Azərbaycanın iqtisadi-sosial inkişafı neft fak-
torundan asıllığını azaltmaqla yanaşı, ixrac potensialının artırıl-
masında mühüm  iqtisadi mənbə hesab edilir. 

Azərbaycan dövlətinin strateji siyasətinin tərkib hisəssi kimi 
ərzaq sənaye müəssisələrinini optimallığını artırmaq və modern-
ləşdirmənin tədqiqinə nail olmaq, istehsal edilən ərzaq məhsulla-
rının dünya bazarına daxil olmaq məsələləridir.Digər tərəfdən isə, 
ölkənin iqtisadi siyasətində ərzaq-sənaye kompleksini ilk növbədə 
əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini qorumaq və eləcə də ərzaq təmi-
natına yönəldilən məsələlərinin tezliklə yerinə yetirilməsi prob-
lem kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Aqrar sənaye strukturun tarazlı inkişafının təmin edilməsi mə-
sələsi bu sahədə texnoloji əsaslarla istehsal prosesinin xüsusiyyət-
lərindən irəli gəlir və istehsalın səmərəsinin artırılması üçün müs-
təsna əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimizcə, kompleks səviyyədə for-
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malaşan ərzaq-sənaye struktur həm öz daxilində, həm də onun 
mövcud olduğu region hüdudunda iqtisadi inkişaf və iqtisadi 
tərəqqi dəyişikliklərə müvafiq istehsal sahələrini yaratmağa qadir-
di. Qeyd etmək məqsədəuyğundur ki, iqtisadi inkişaf və iqtisadi 
tərəqqi arasındakı fərq “dayanıqlı” anlayışının özü üçün mühüm 
məqamdır. Tərəqqi iqtisadiyyatın miqyasının fiziki baxımdan kə-
miyyətcə artırılmasına yönəlmişdir. Bu ideyanı nəzərə alaraq 
ərzaq-sənaye müəssisələrinin ümumi daxili məhsulun real həcmi-
nin uzunmüddətli artım meyli kimi qəbul edirik. Dayanıqlı in-
kişafa əsaslanan ərzaq-sənaye müəssisələrinin potensialı kəmiyyət 
və keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına daha çox meyl göstərir. 

Ərzaq strukturun regional tarazlı inkişafı aşağıdakı üç iqtisadi 
probleminin həlli ilə bilavasitə bağlıdır:  

1) regionların resurslarından səmərəli və iqtisadi effektə malik 
olan metodlarla istifadə  edilməsi;  

2) ərzaq strukturun sabit ərazi təşkilinə və ekoloji təminatı 
sisteminə müvafiq olmasını;  

3) istehsal prosesində tullantısız texnologiyaya nail olmasını. 
Son dövrlərdə respublikada baş verən iqtisadi və sosial tərəqqi 

aqrar strukturun optimallığını artırmışdır. Müasir dövrdə kənd 
təsərrüfatında baş verən struktur dəyişmələr ölkənin beynəlxalq 
təsərrüfat sistemi praktiki olaraq birləşməkdədir. Aqrar siyasət 
modelinin tərkib hissəsi kimi dayanıqlı inkişafa dair iqtisadi təd-
birlər proqramı həyata keçirilir. Bunun nəticəsində aqrar iqti-
sadiyyatda struktur sahəsində yaranmış destruktiv tendensiyaların 
aradan qaldırılması, kompleks tədbirlər sistemi həyata keçiril-
məklə ərzaq-sənaye məhsullarında tarazlaşdırılmış artıma nail 
olunması meylləri artmaqdadır. Tarazlaşdırılmış artımın sosial 
məqsədləri, xüsusən əhalinin yoxsul təbəqələrinin sayının azaldıl-
ması, eyni zamanda iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə nail 
olunması ilə bağlıdır. 
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Azərbaycanda aqrar strukturun regional tarazlı inkişafının təş-
kili və idarə edilməsi ilk növbədə özəl ərzaq-sənaye müəssi-
sələrinin yaradılması; regionların təbii-iqtisadi potensialına əsas-
lanan aqroemal müəssisələrinin optimallığını yaratmaq və nəti-
cədə isə tullantısız dayanıqlı təsərrüfat sisteminin təşkil edilməsi 
ilə bağlı dövlət siyasəti həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasında aparılan aqrar siyasət nəticəsində 
regionların təbii-coğrafi resurslarından kompleks istifadə edilməsi 
və aqroemal müəssisəslərinin, aqrar turizm, aqroservis və digər 
infrastruktur sahələrinin inkişafı təmin olunur. Son dövrlərdə 
həyata keçirilən regional inkişaf siyasəti sosial-iqtisadi inkişafda 
keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş və nəticədə makroiqtisadi sa-
bitliyə nail olunaraq dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyul-
muşdur. Ərzaq-sənaye strukturun tarazlı inkişafı problemlərindən 
biri də Bakı aqlomerasiyasında yaradılan bir çox müəssisələr artıq 
müvafiq regionların təbii-iqtisadi potensialına uyğunlaşdırma 
prosesləri davam edir. 

Dövlət proqramının əsas strateji ideya mənbəyi ondan ibarətdir 
ki, ərzaq strukturun iqtisadi inkişafın dayanıqlı baxımdan təmin  
edilməsi, o cümlədən qeyri-neft  sektorunun kompleks dinamik 
səviyyəsini qaldırmaqdan ibarətdir.  

 
1.3. ƏRZAQ  KOMPLEKSİN MODERN İDEYA MƏZMUNU 

 
Ərzaq kompleksi: qlobal iqtisadi inkişafının tərkib hissəsi olub, 

iqtisadiyyat elminin müstəqil fundamental  tədqiqat sahəsidir. Bu 
səbəbdən də ərzaq kompleksin modernləşməsi iqtisadiyyat elmi-
nin formalaşmasının önəmli tədqiqat sahəsinin gerçəkliyini özün-
də birləşdirir. Qlobal iqtisadi inkişfın gerçəkliyinin metodologi-
yası ərzaq kompleksinin modern ideya məzmunun əsasını əhatə 
edir. Bu səbəbdən də ümumi iqtisadiyyat elminin metodologi-
yasının “hərəkətverici qüvvə”si ərzaq kompleksin modernləşməsi 
və dayanıqlı inkişafını optimal səviyyəyə çatmasını önəmə gətirir. 
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Mənbələrə isdinad olaraq ərzaq təminatı kompleksinin ideya məz-
munu XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq tədqiqt obyektinə 
çevrilmişdir. Dünya iqtisadiyyatında bazar münasibətlərinin yeni 
məzmun kəsb etməsi, rəqabətədavamlı məhsul istehsalına olan 
təlabat və yeni konstruksiyalı aqrar istehsal sahələrinin sənaye 
əsaslarla formalaşması prosesinin dinamikasının yeni məzmuna 
çevrilməsi erası başlanmışdır. Modernləşmə prosesi aqrar-sənaye 
istehsal sahələrinin, o cümlədən ərzaq iqtisadiyyat elminin yaran-
masına stimul yaratmışdır. Aparılan elmi araşdırmalar lokal isti-
qamətli olub, müəyyən səviyyələrdə alınan nəticələrinin idarə 
edilməsinin ideyalarının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Aqrar iqtisadiyyatının idarə edilməsi ideyasının gerçəkliyi əsa-
sında formalaşan sintezli təhlillərinin metodikasının ilkin mənbəyi 
kimi ərzaq təminatı kompleksinin modern inkişafının reallaş-
dırması olmuşdur. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başla-
yaraq (R & D) komponentləri tədqiqat (R) və inkişaf (D) arasında 
elmi yanaşma tərzinin meydana gəlməsində aqrar iqtisadiyyat 
elminin ideya məzmunlu mənbələrinin də aktiv təsiri olmuşdur. 
XX-XXI əsrnin R & D-nin reallıqları yeni texnologiyanın və onu 
şərtləşdirən idarəedilməsi mexanizmləri ərzaq kompleks iqtisadiy-
yatının ideya mənbəyinin aparıcı istiqaməti qlobal mühitdə fəa-
liyyət göstərmişdir.  

Elmi-praktiki metodologiyaya əsaslanan ərzaq təminatı komp-
leksinin modernizasiyası XXI əsrin konseptual effektə malik olan 
tədqiqatlarından sayılır. Dayanıqlı inkişaf sahələrinin tədqiqat 
modeli, funksional ərzaq iqtisadiyyat aparatının əhatə dairəsi və 
tədqiqat obyektinin gerşəkliyiyini irealogiyası XXI əsrdə aktual-
lığı önəmə gətirilmişdir. Ərzaq kompleksin aktual problemləri 
beynəlxalq konfranslarda konseptual mövzusuna çevrilmişdir. 
Konseptual olaraq  hər br elmi modern ideyalar problemin unikal-
lığını təsbit edir (şəkil 1.3.).  
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Şəkil 1.3. Milli ərzaq kompleksinin ideya məzmunu 

 
Elmi mənbələrə əsasən ərzaq təminatının ideya məzmunu aqrar 
iqtisadiyyat elminin məzmununa uyğun olaraq ön plana çəkilməsi 
inkişaf etmiş ölkələrinin ideya məqsədləri olmuşdur. Aqrar sahə-
lərinin elmi əsaslarla təşkili və idaqə edilməsinin miqyasının sər-
hədləri daxilində inkişaf etmiş ölkələrinin mötivləri sistemində 
optimallıq səviyyəsinə qalxmışdır.  

Qloballaşma mövqeyinin tələbləri miqyasında ərzaq kompleks 
iqtisadiyyat elminin təkamül formalaşmasına dair fikir müxtə-
lifliyi arasında yanaşmalar mövcud olmuşdur. Əsas məsələ ondan 
ibarətdir ki, ərzaq kompleksin statusuna şübhə ilə yanaşanlar, nə 
qədər paradoksal olsa da, iqtisadi nəzəriyyənin gerçəkliklərindən 
yararlanmaqla problemə meyl göstərən tədqiqatçıların ideya mən-
bələri də faydalı olmuşdur.7  

XX-XXI əsrinin innovasiya  ideya moderninin tədbiqi ilə əla-
qədar ərzaq kompleksin iqtisadi inkişafında və texnologiya ya-
naşma metodologiyasının formalaşmasına səbəb olmuşdur. Elmi 
ideyaların tədbiqi aqrar iqtisadi inkişafının, o cümlədən ərzaq tə-
minatı kompleksinin idarəedilməsi siyasətini aktivləşdirilməsinə 

                                                            
7  Экономика ХХ1 века. 2002. 

Ərzaq  kompleksi 

Ərzaq məhsulun emalı 
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səbəb olmuşdur. Ərzaq təminatı kompleksi ümumi kateqoriya ki-
mi deyil, uzunmüddətli təmayülün keyfiyyəti kimi qəbul etmək və 
ölkənin ərzaq məhsullarının dayanıqlı inkişafının vəhdəti kimi 
nəzərə almaq lazımdır. Qərb ölkələrin elmi mənbələrində daha 
çox istifadə edilən klaster metodu (yanaşma tərzi) ərzaq komp-
leksin strukturunda yeni məzmun almışdır. Tədqiqatlarda aqrar 
sahələrinin sənaye əsaslarlar təşkili klasteriali formalarında  və s. 
tərəqqinin “gerçəkliyi” elmi mənbələrdə birmənalı qəbul edilir. 
Məntiqi çərçivədə ərzaq kompleksin dayanıqlı inkişafı tempi-
aqrar iqdisadiyyat elminin, o cümlədən cəmiyyətin dayanıqlı inki-
şaf tempinin və onun gerçəkliyinin  bir hissəsidir. 

Qloballaşma şəraitində baş verən innovasiya-texnologiya  ideya 
moderni ərzaq kompleksin aqrar iqtisadiyyat metodologiyasında 
yeni məzmun almışdır və idarəedilməsi siyasətini aktivləşdirilmə-
sinə səbəb olmuşdur. Bu aktivləşmədə ümumi kateqoriya kimi 
deyil, uzunmüddətli təmayülün keyfiyyəti kondekstinin vəhdədi 
kimi nəzərə almaq lazımdır. Qərb ölkələrin elmi mənbələrində 
daha çox istifadə edilən texnoloji metodlarının ərzaq iqtisadiyyatı-
nın idarəedilməsində dayanıqlığı ilə fərqlənən yeni məzmun almış-
dır. Tədqiqatlarda aqrar sahənin sənayenin təbiəti ilə bağlı daya-
nıqlı yanaşma tərzində birmənalı qəbul edilmir. Ərzaq-sənaye mo-
dernizasiyasının məzmunu, metodoloji yanaşma tərzinə baxış çər-
çivəsi iqtisadiyyat elmi tədqiqat mənbələrini özündə ehtiva edir.  

Dayanıqlı modernləşmə modeli - ərzaq təminatı kompleksinin 
iqtisadi inkişafının strtegiyasının əsasında formalaşan əsas ideya 
mənbəyidir. Dayanıqlı modernləşmə model ideya yanaşma tər-
zində aqrar iqtisadiyyat elmi ölkənin nəzəri-metodoloji miqyasda 
kompleks idarəetmə siyasətinin “güc qüvvə”si kimi effektlidir. Bu 
ideya məzmunda innovasiya & texnologiya teorem əsasında təh-
lillərinin aparılmasını tələb edir və resurs təminatına əsaslanan 
istehsal sahələrinin “zəncirvari” istiqamətinin müəyyən zaman 
intervalında formalaşana söykənir.   
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Ümumi forma çərçivə gerçəkliyində ərzaq təminatı kompleksin 
məzmununda “innovasiya məhsulu” ideyaların əsasında gerçək-
ləşən istehsal sahələri formalaşır. Konseptual ideyalara  kompleks 
yanaşma tərzi hər bir ölkənin strateji maraqlarının əsasında ərzaq 
məhsullarının formalaşı baş verir. 

Ərzaq təminatı kompleksin statusunun müəyyənləşdirən arqu-
mentlər sırasında elmi-tədbiqiqatın hansı istiqamət üzrə təyin 
edilməsi problemidir. İlkin problem, fundamental elmi ideyala-
rından istifadə etməklə hər bir ölkə daxilində hansı yüksələn xətlə 
inkişafının təmin edilməsi mümkünlüyü ilə xarakterizə olunur. 
Ümumi dinamik dayanıqlı modelə əsaslanan təhlillər göstərir ki, 
ərzaq məhsullarının istehsal səviyyəsi nisbətində  funksiyalarının 
müxtəlif təsnifatlara bölünməsidir. Məntiqi yanaşma tərzində gös-
tərsək, konseptual əsaslarla dayanıqlı modernləşmə modelinin 
fəaliyyətinin səviyyə dinamikasını gerçəkləşdirməklə istehsal fun-
ksional strukturunun nəzəri baxımdan dayanıqlığının təminatının 
şəbəkəsini yaratmaq mümkündür. 

Qlobal elmi yeniliklərin iqtisadi gerçəkliyin genezisinin forma-
laşması və inkişafı prosesinin ideyalarının əsasında texnoloji me-
todlarının tədbiqinin sistemli prizmasından yanaşan ərzaq məh-
sullarının yeri və elmlərarası mövqeyi effektli xarakter daşıyır. Bu 
səbəbdən də ərzaq təminatı sahələrinin əhatə dairəsinin konkret 
sərhədlərinin daxilində yaradılır. Ümumi iqtisadiyyat elminin me-
todologiyasına söykənən ərzaq təminatı kompleksinin moderni-
zasiyası iki mühüm faktor ideyalarının əsasında formalaşmışdır: 
kənd təsərrüfatı məhsulları ilə sənaye emalı arasında texnoloji 
əlaqələrinin yanaşma çərçivəsi. Elmi yanaşma formalarının real-
lıqları ilə ərzaq-sənaye istehsal sahələrinin vəhdətinin kompleks-
liyi qlobal xarakter daşımaqla hər bir ölkənin dayanıqlı inkişafını 
təmin edən faktor hesab etmək olar.  

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatı və inkişaf metodikası:  
sistemli yanaşma tərzində texnoloji  istehsal strukturu və formala-
rının optimallığını araşdırmaq, dinamik innovasiya-texnologiya 
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tədbiqi metodikasına nail olmasından ibarətdir. İnnovasiya-tex-
nologiya tədbiqi dinamikasında ərzaq məhsullarının istehsalı sa-
hələri iqtisadiyyatın alternativ inkişaf variantlarının reallaşdırıl-
masına dair ideya məzmunun praktukası effektlidir. 

Dünya aqrar iqtisadiyyatının çoxfunksionallığının nəticəsi kimi 
ərzaq təminatı kompleksi obyektiv olaraq konseptual moderniza-
siya formalarını özündə birləşdirir. Elmi mənbələrinin təhlili meto-
dikasına əsasən aqrar iqtisadiyyat elminin ideya istiqamətlərinin 
çərçivəsini cəmiyyət və iqtisadi inkişafının dayanıqlığını əhatə 
edir.8 Məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, ərzaq təminatı kompleksi 
aqrar iqtisadi funksiyaların təşkili və idarə ediməsi qlobal məzmu-
na malik  iqtisadiyyat elminin tədqiqat aparatının tərkib hissəsidir. 

İqtisadiyyat elminin metodologiyasından istifadə etməklə ər-
zaq təminatı kompleksinin istehsal funksialarını müəyyənləşdir-
mək olar. Digər bir tərəf kimi,ərzaq təminat kompleksinin ilk 
növbədə qloballaşan iqtisadi münasibətlərə uyğun tərzində miqya-
sını təyin edilməsini önəmə gətirilməsini tələb olunur. Tədqiqat 
koordinasiyasının reallıqlarının səviyyəsinin önəmə gətirilməsilə 
ərzaq təminatı kompleksini əlaqəli formada təhlil etmək müm-
kündür. Bu məqsədlə dünya iqtisadiyyatında baş verən yeni-
liklərinin əsasında ərzaq təminatı kompleksinin təyini və mövqeyi 
əsaslandırılmalıdır. BMT-nin elmi-ekspertiza institutları ərzaq 
iqtisadiyyatın nəzəri-metodoloji əsaslarına dair kompleks proq-
ramlar və lahiyələrin tədbiqi nəticəsində radikal dəyişikliklərinin 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Modernləşmə probleminə dair təd-
qiqatçılar tərəfindən bir sıra ideyalar irəli sürmüşlər. Bəzi təd-
qiqatcıların fikirlərinə əsasən modernləşmə problemləri dayanıqlı 
inkişafına dair tədiqatlar aparmaqla nəticələrə gəlmək olar.9 Bu 
baxımdan moderləşmə problemlərini təhlil edərkən konkret iqti-
sadi sistemin təşkili prinsiplərinə - ərzaq təminatı kompleksinin  
                                                            
8 R.Migell, L.Jones. Vertikal  Coordination in Agriculture. Washington,1963. 
9  Генезис концерции устойчивого развития. М., 2009, c. 25. 



Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri 
 

31 
 

metodologiyasına, konstruktiv yanaşma meyarına üstünlük veril-
məsini düzgün hesab edirik.  

     

1.4.  MİLLİ ƏRZAQ KOMPLEKSİN  DAYANIQLI İNKİŞAF  
PROBLEMİ 

 

Qloballqşma şəraitində ərzaq kompleksi: hər bir ölkənin daya-
nıqlı sosial-iqtisadi və siyasi baxışların strateji sahələrinin tərki-
binə daxildir. Hər bir ölkənin ümumi inkişaf kontekstində digər 
amillərlə yanaşı, ərzaq təminatının sosial-siyasi dəyişikliklərinin 
mexanizmi  çox böyük miqyasa malik məzmuna malikdir.   

Ərzaq kompleksin təminatı mürəkkəb daxili quruluşa malik 
olub əsasən dörd istiqamətinin olmasını tələb edir: 

* milli “insan düşüncə” tərzinə əsaslanan ərzaq sənaye məhsu-
lunun təşkili və inkişafı;  

*milli ərzaq resurslara və  rəqabətədavamlı istehsal prosesinə 
nail olması;  

* milli ərzaq məhsullarının dayanıqlığı və stabilliyinin təmin 
olunması;  

* kompleksin özünü idarəetmə qabiliyyətinin təmin edilməsi. 
Ərzaq kompleksi vertikal idarəedilən  təsərrüfatçılıq subyekt-

ləri kimi elmi tədqiqatlarda mühüm yer tutmaqdadır. Burada iki 
istiqamət fəaliyyət göstərir: kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsa-
lı və onun emalı sənayesi. Öz fəaliyyət sferasında maliyyə, maşın-
qayırma, kimya və s. inteqrasya elementlərindən də istifadə edilir. 

Qlobal miqyasda ərzaq təminatının reallaşdırmaq məqsədilə 
institutsional təşkilatlar fəaliyyət göstərir: Beynəlxaq Fövqəladə 
Ərzaq Ehtiyatları Fondu, Ərzaq Yardımı Haqqında Beynəlxalq 
Konvensiya və s. inkişaf etmiş ölkələrinin praktikası göstərir ki, 
ərzaq təminatı kompleksinin  təşkili  və  modernizasiyası  kondek- 
sində təhlillərinin aparılması sosial-siyasi baxımdan önəmlidir. 

Dünya praktikası göstərir ki, əzaq təminatı hər bir ölkənin iqti-
sadi-siyası inkişafında əhəmiyyətli olduğundan, bu istiqamətdə 
aparılan ərzaq siyasət əsasən yaranmış potensialdan və resurs-



 Azər Qurbanzadə 
 

32 
 

lardan istifadəsinin səmərəsini yüksəltməklə, qlobal mühitdə siya-
si xarakterə malikdir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı və ərzaq məh-
sullarının dayanıqlı inkişafı sosial-siyasi aspektdə təhlillərinin 
aparılması baxımdan önəmli rola malikdir. Ərzaq kompleksi sə-
mərəli iqtisadi-sosial siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, öl-
kədaxili strukturun dayanıqlığı, istehsal sahələri arasınada əlaqə-
lərin tənzimlənməsi dərəcəsi və texnoloji yeniliklərinin tətbiq 
etmə imkanlarını əhatə edir.10 

Ərzaq kompleksin sosial-iqtisadi baxışı qida məhsulları isteh-
salının bütün mərhələlərinin yaradılması və idarəedilməsini zəruri 
edir. Bu nəqsədlə ərzaq kompleksinin texnoloji çərçivəsinin mo-
derninn sxemini təklif edirik (şəkil 1.4.). 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Şəkil 1.4. Ərzaq kompleksin formalaşması çərçivəsi 
 

Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkibin-
də ərzaq kompleksinin optimal quruculuğunda əhəmiyyətli möv-
qeyə malik olaçaqdır. Buna görə də kənd təsərrüfatının hər tərəfli 
inkişad etdirilməsi siyasəti ölkənin strateji maraqlarından irəli 
                                                            
10 A.Курбанзаде. Мировой опыт развития провольственной езопасности  
государства в условиях глобализации // Международный научный прак-
тический конфранс. Белгород, 2010. 

Ərzaq kompleksin təşkili və idarə olunması 

Dayanıqlı ərzaq təminatı Rəqabətədavamlı  məhsul istehsalı 

    Ekoloji təmiz ərzaq məhsulun texnoloji təyini

İxrac potensialı və idarə olunması istiqamətləri
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gəlir. Kənd təsərrüfatının daxili resursların potensialından istifa-
dəsinin nəticəsində ərzaq təminatı kompleksinin  çox funksional 
sahələrinin yaranması nəticəsində dayanıqlı inkişafa nail olmaq 
mümkündür. Ərzaq kompleksinin dayanıqlı inkişafının transfor-
masiya şəraitində kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye sahələrinin 
ərazi təşkili önəmli sayılır. Bu maksimalist yanaşma nəticəsində  
ərzaq kompleksinin  davamlı inkişaf  proseslərinin  səmərəli tən-
zimləmə siyasətinə uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Aqrar sənaye 
kompleksin yenidən təşkilinə dair Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti tərəfindən  (3 may 2011-ci il) “Azərbaycanda aqrar sahədə 
idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi və aqrar elmin inkişaf etdirilməsi 
ilə bağlı Xüsusi Komissiyasının yaradılması barədə” Sərəncamı 
ərzaq kompleksinin dayanıqlı inkişafında yeni bir mərhələnin 
dəyərləndirilməsini  önəmə gətirilmişdir.   

Ərzaq kompleksinin strategiyanın əsas mahiyyəti ilk növbədə 
ərzaq məhsullarının artırılması ilə yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinin 
modelinin tamlığına nail olmasını xarakterizə edir: 

  ixracyonümlü yeni kənd təsərrüfatı məhsullarının yaradılma-
sı və investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi; 

  ərzaq məhsullarının təhlükəsisliyinin təmin edilməsi; 
  kənd təsərrüfatı məhsullarının texnoloji əsaslarla emalının 

yaradılması. 
Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf strategiyasının siyasəti baxı-

mında ərzaq təminatı kompleksinin elmi yanaşma mexanizminə 
əsaslanması tələb olunur. Kənd təsərrüfatı istehsalının formalaş-
ması mürəkkəb funksional texnoloji faktorlara əsaslanır. Bu fak-
torların elmi-texnoloji əsaslandırılması və ərzaq təminatı komp-
leksinin modernizasiyasının istiqamətlrini əhatə edir. Texnoloji 
əlaqələrinin yaradılması kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və 
bazarla münasibətlərinin yaradılması imkanları iqtisadi effekt 
miqyasında əhəmiyyət kəsb edir. Faktiki materialların təhlili gös-
tərir ki, texnoloji  əlaqələrinin yaradılması  ərzaq siyasətində mü-
hüm strateji istiqamətlərdən hesab olunur. 
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Tədqiqat təhlillərində göstərilir ki, Azərbaycanda ərzaq komp-
leksin yaradılması və idarə ediməsi qlobal iqtisadi inkişafına doğ-
ru xəttinin tərkib hissəsidir. Bu xəttin əsasında sənaye ilə kənd 
təsərrüfatı sahələrinin texnologiyası arasında münasibətlərin for-
malaşması baş verir. Milli ərzaq kompleksi ölkənin aqroemalı 
məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, ixrac yönümlü məhsullarının  
optimallıq səviyyəsinin önəmə gətirilməsilə əlaqəlidir. Buraya 
daxildir: ərzaq kompleks sahələrinin kreativ & kapital resurs fak-
toru, ərzaq kompleksin modelinin dayanıqlı iqtisadi ideyalara 
əsasən yaradılması və s. 

Azərbaycanda ərzaq kompleksin yaradılması ideyalarının  mo-
dern pradiqması əsasında üç model fəaliyyətinin önəmi: nəzəri, 
istehsal və dayanıqlı nodellərinin tədbiqi daha çox effekt ya-
ratmaq qabilyyətinə malikdir. Dinamik ümumi modellərə əsas-
lanan ərzaq kompleksi dayanaqlı həddinə yüksələndə ölkənin 
ixrac potensialı üksəlir, şaxələnmiş strukturlarının effektinin 
spektri  tamalanır və perspektli sayılır. 

Ərzaq kompleksin dayanıqlı effektin spektri geniş elmi-prakti-
ki problemlərini özündə birləşdirir. İnnovasiya istehsal modelinə 
əsaslanan, elmi-praktiki əhəmiyyətə malik olan ərzaq kompleksin 
formalaşmasının metodiki aparatı Azərbaycanın dayanıqlı inki-
şafını “hərəkətə” gətirir. Dayanıqlı “hərəkət” nəticəsində ərzaq 
kompleksin funksional sistemində aqroemal məhsul (innovasiya 
məhsul) effektinin formalaşması prosesində fəaliyyəti dəyərlən-
dirilir. Nəticə ondan ibarətdir ki, innovasiyanın tətbiqinə gətirib 
çıxaran elmi, texnoloji, təşkilatı, maliyə və ixrac potensial əla-
qələr ərzaq kompleksin perspektiv inkişafında konstruktiv ad-
dımlarından biridır. 

Son dövrlərdə ölkənin strateji yol xəritəsinin ideyalarına uyğun 
olaraq ərzaq kompleksininin inkişafı üçün dövlət səviyyəsində 
konseptual yanaşmaların dair proqramlar irəli sürülmüşdür. Bu 
proqramlarının xəttində üç mənbələr strateji istiqamətləri: 1) ər-
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zaq kompleksinin resurs bazasının yaradılması; 2) istehsal-tex-
noloji xətlərinin yeniləşdirilməsi və 3) dayanıqlı inkişaf çərçivə-
sində ixrac potensialının gerçəkləşdirilməsi.  

Ərzaq kompleksin  dayanıqlı inkişafı və onun modernizasiyası 
iqtisadiyyat elminin problematik məsələrinin tərkibinə daxildir. 
Problemin səviyyə mövqeyinə əsasən ərzaq kompleksinin fəaliy-
yəti praktikasının məzmunu ölkənin gələcək inkişafının nəticəsi 
kimi meydana gəlir. Ərzaq kompleksin konstruktiv yanaşmala-
rında xronoli (iqtisadi-statistik materialın xronoloji ardıcıllıqla 
yanaşma təlimi); sinxron (iqtisadi-texnoloji proseslərin eyni vaxt 
ərzində öyrənilməsi təlimi) və dixron (tsiklli inkişafın dayanıqlı 
faktor) təlimlərindən istifadə edilməsi məqbul sayılır. Ərzaq 
kompleks sahələrinin təşkili və idarəedilməsi nisbətində çoxfunk-
sional faktorunun reallıq dərəcəsi ölkənin dayanıqlı inkişafı üçün 
optimal variantlarının iqtisadi ideyasına praktiki xidmət edir. 
Modernizasiyasının iqtisadi elmi variantların təyini və məq-
sədyönlü texnoloji matrisi ilə əlaqələndirilir. 

İstehsal {L} arasında texnoloji {L1}, {L2}, {Ln} inkişaf səviyyə 
göstəricilərinin vəhdəti = ərzaq kompleks sahəsinin bazis nöqtəsi  
hesab olunur. Ərzaq kompleks strukturu {R} istehsal  ilə emal 
arasında əlaqə {R1}, {R2}, {Rn} vəhdədlərini yaradır. Ərzaq kom-
pleks səhənin idarəedilməsi  {G} səviyyədə resurs imkanları  {G1}, 
{G2}, {Gn} taktiki vəhdəd yaratmaqla yanaşı inkişafın gerçək-
ləşdirməsini sürətləndirir. İnstitusional {D} taktiki vəhdət dövlətin 
yanaşma mövqenin {D1}, {D2}, {Dn} reallaşmasını önəmə gətirir. 
Ərzaq kompleksinin taktiki xəttinin tamlığını {Ğ} və formalaş-
masını təmin edən {Ğ1}, {Ğ2}, {Ğn} modellərin yaradılması ger-
çəkliyi ölkənin aqrar iqtisadi inkişafının strategiyasını əhatə edir. 

Ərzaq kompleksin dayanıqlı modern yanaşma mənbələrinin 
praktikası nəticəsində milli & regional strukturlarının formalaşdır-
maq zərurəti meydana çıxır. Məntiqi nəticənin reallığı ondan iba-
rətdir ki, ərzaq kompleksinin idarəedilməsi aparatı istehsalın texno-
loji-struktur sahələrini hərəkətə gətirir və çərçivə daxilində ölkənin 
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kompleks inkişafında fəal iştirak edir. Bu fəallıq ərzaq təminatının 
dayanıqlı  inkişaf strategiyasında mühüm məsələlərdən biridir.   

İqtisadi elmi təlimin çərcivəsində formalaşan ərzaq kompleksi 
klasterial xarakter daşıyır. Klasterial xarakterin praktiki nəticəsində 
kompleksin funksional parametrlərini müəyyən etmək mümkündür. 
Tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, ərzaq kompleksin emal müəssi-
səsinin xammal resursları arasında şaxələnmiş istehsal sahələrini 
özündə birləşdirir. Dayanıqlı inkişafın əsasında  milli ərzaq komp-
leksinin formalaşması və idarəedilməsi yeni məzmuna çevrilir. İq-
tisadi inkişafın tələblərinin çərçivəsinin təsirinə məruz qalan ərzaq 
kompleks sahələri emal müəssisənin ehtimallığına və “xammal & 
emal” texnoloji əlaqələrinin inkişafına səbəb olur (şəkil 1.5.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                    Vvv 
 
 
 
 

Şəkil 1.5. Ərzaq kompleksin “xammal & emal” texnoloji 
variantları 

 

[Texnologiya 2 variantda: {A} bir “nüvə”; {B} 4 tipə bölünür] 
 
Ərzaq kompleksin ilkin inteqral variantının əsasında kənd tə-

sərrüfatı məhsulu {A} “nüvə” və onların taksonomik vahidləri tə-
yin olunur {B}. İkinci variantda {A} “nüvə”-nin cazibə qüvvəsi 

                                 Variant - 1 

                {B}                                               {B} 

                                          {A} 

              {B}                                                  {B} 

Variant 2 

           {A}       {B}            {B} 

                         {B}            {B} 
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əsasında ərzaq kompleksin inteqral tiplərinin təyini tamamlanır. 
Məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, ərzaq kompleks klasterin da-
yanıqlı inkişafı ölkənin ümumi aqrar iqtisadiyyatı ilə uzlaşdırıl-
masına əsaslanmalıdır.  

Aqrar iqtisadiyyat  elmi tədqiqatlarında11 kəmiyyət və keyfiy-
yət faktorlarından kompleks istifadə edilməsinə dair geniş miq-
yasda metodiki variantlar yaradılmışdır. Kəmiyyət (riyazi düşün-
cə) faktorlarının əsasında ərzaq kompleksin dinamikası; inkişafın  
tipoloji təsnifatı çərçivəsinin əsaslandırılması; sahələrarası  tex-
noloji əlaqələrinin yaranması təhlilinnin müqayisıli üstünlükləri 
diqqıti cəlb edir. Bu təhlildə riyazi təfəkkür yanaşmalarından = 
indeksləşdirmə, dispersiya, reqreasiya, faktor və s. təhlillərin nə-
ticələri elmi-praktiki məzmuna malik olması ilə fərqlənir. Təd-
qiqatlarda istifadə edilən faktorlar = ərzaq təminatı,ərzaq təh-
lükəsizlik sistemi və s. əhalinin “tələb & təklif” miqyasının mü-
əyyən edilməsində iştirak edir. 

Milli ərzaq kompleks müəssisələrinin (ƏKM) təşkili və idarə 
edilməsi kəmiyyət  faktorunun ekvalentinin təhlili mühüm gös-
təricilərindən biridir. Məsələyə dair həm qrafik forma, həm də ri-
yazi-statistik kəmiyyət formasının təhlili əsasına üstünlük verilir. 
Təhllillərin nəticəllərinə əsasən ƏKM-nin kəmiyyət variantlarının 
tədbiqi istehsal prosesinin davamlı və səmərəliyi formalarının 
şaxələnməsini təmin edir. Sadə formada məsələyə dair aşağıdakı 
yanaşmanı göstərə bilərik: 

R = ümümi məhsul istehsalı (t = zaman dövründə);  P = məh-
sulun satış vahidi; V= məhsulun miqdar vahidi (t = zaman döv-
ründə miqdarı);  Ü =  müəssisənin istehsal gücünün tam istifadə 
edilməsi (t = zaman dövrdə məhsul istehsalın tamlığı); K = müəs-
sisənin tam gücü ilə işləməsi;  F C = daimi xərclər (t = zaman 

                                                            
11 Chen K., Flahert K. Recent Developments in Agricultural R&D, ASTI Country 
Note,Wachington, DC, International  Food  Policy  Research  Institute, 2012. 
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dövrdə); VC = məhsul vahidinə düşən xərc;  TC = ümumi xərclər 
(t = zamanda); PR = ümumi gəlirin miqdarı (t = zaman dövrdə). 

t = zaman dövrdə kompleks üzrə ümümi məhsul istehsalı aşa-
ğıdakı formula ilə hesablanır: 
                                          R=  PV= PKÜ 

t = zaman dövrdə xərclərin ümumi bərabərliyi: 
TC = [FC + (VC) V]  + [VC) KÜ] 

t = zaman dövrdə  məhsulun ümumi gəlirin miqdarından asıl-
lılıq bərabərliyi:   

PR = (R _ TC)  =  [PV – FC – (VC) V ] = [ (P _VC) V_ FC] 
və  K = indeksindən istifadə edilməsinin asıllığı: 

PR = (R _ TC) =  [PKÜ – FC – (VC) (KÜ)] = [P–VC) KÜ_FC] 
         
Ərzaq kompleksin yaradılması ilk növbədə ehtimal xarakterini 

və onun iqtisadi risk kəmiyyət faktorunu təyin edilməlidir. Komp-
leksin stabil və ya qeyri-stabilliyi; əyər stabildirsə, onun səbəb-
ləri; əyər qeyri-stabildirsə,onun stabil sistemə çevrilməsini təmin 
edən faktorlarının təhlili və nəticələrinin reallıqlarının proqnozlaş-
dırılmasına diqqət yetirilməsi məqsədəuyğundur.  

Problemə kompleks yanaşmaq şərti ilə orta nisbi üstünlük mo-
delindən RCA (Reveala Competitive index) istifadə edilir.  RCA-
nın müəyyənləşdirilmiş nisbi kəmiyyət dəyişkənlik indeksinin 
göstəricisi ərzaq kompleksin funksiyası kimi müəyyənləşdirilir. 
Çünki bu göstərici vasitəsi ilə müxtəlif kəmiyyət sahələrində 
məhsulun istehsal dərəcəsini təyin etməklə yanaşı, nisbi inkişaf 
dəyişkənlik indeksinin səviyyə göstəricilərini müəyyənləşdirmək 
və təhlil edilməsi mümkündür. Təhlillər göstərir ki, dəyişkənlik 
indeksinin təyini və onun praktiki əsaslarla tədbiqi ərzaq məh-
sullarının dayanıqlığını artırır, daha effektli formalaşmasını təmin 
edir.  

RCA-nın indeks göstəricisinin təyini, eyni zamanda aqrosəna-
ye məhsul istehsalının rəqabətədavamlığının yeri və mövqe sə-
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viyyəsinin nə dərəcədə olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür. 
Elmi mənbələrdə RCA indeks göstərici ilk dəfə Ballassa12 tərə-
findən ideya kimi irəli sürülmüşdür. Bu ideya tədqiqatçılar tərə-
findən bir ölkə və ya bir regionda istehsal olunmuş məhsullarının 
digər ölkə (region) üzrə kəmiyyətin səmərəlik göstəricilərinin 
müqayisəli üstünlüklərinə tədbiq olunmuşdur.13  

Tədqiqatda Balassın RCA göstəricilərindən istifadə edərək 
araşdırmalar aparmışıq. Bu məqsədlə ərzaq kompleks məhsul-
larının istehsal səviyəsi müəyyən edilmiş və ümumi formuladan 
istifadə edilməsi məqsədəuyğun sayılmışdır: RCA X ∑ X∑ X ∑ ∑ X  

burada: 
Xij = i - məhsulun kəmiyyət göstəricisi; j-ölkədə (rayonda); 
Xij ∑i  = j - ölkənin (rayonun) cəmi məhsulların kəmiyyəti; 
Xij ∑j = i – r rayonu üzrə ərzaq emalı müəssisənin kəmiyyəti; 
Xij ∑j ∑i = ölkənin (rayonun) cəmi aqroemal məhsullarının 

kəmiyyəti. 
Ərzaq məhsullarının istehsal kəmiyyətləri üçün müəyyənləş-

miş nisbi müqayisəli göstəricilərini istehsal bazarının funksiya 
göstəricisi kimi də ifadə etmək mümkündür. Çünki, bu göstərici-
lər tam formada müxtəlif aqroemalı sahələrində məhsulun kəmiy-
yət göstəricisinin effektliyini göstərməklə yanaşı, onun ölkə üzrə 
hər bir məhsul istehsalının müqayisəli üstünlüklərini təyin etməyə 
şərait yaradır. 

Apardığımız təhlil zamanı (Azərbaycan üzrə) on bir aqroemal 
məhsulun əsasında rəqabət üstünlüyün indeksləri hesablanmışdır. 
RCA kəmiyyət göstəricisi bir sıra aqroemal məhsulunun rəqabət 

                                                            
12 B. Ballassa.Trade  Liberaliztion and  revealed comparative advantage. New  
    York.1965. 
13 Weinter M. Modernization the Dynamice of Growth. New York.1966. 
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qabiliyyətli üstünlüklərinin indeksi yüksək göstəriciyə malik ol-
muşdur. On bir məhsuldan altısı RCA yüksək kəmiyyət göstərici 
təyin olunmuşdur (ət məhsulları - 6.26; şəkər - 6.48; süd məh-
sulları - 5.36 və s.). Müasir dövrdə Türkiyənin ərzaq kompleks 
(zeytun yağı, meyvə şirəsi və s.) məhsulları Avropa Birliyi baza-
rında rəqabəti ilə əlaqədar RCA kəmiyyət göstəricilərinin əsa-
sında təhlil edilir.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
14 Serin V. Reveald comparative and Comparatitvenss: A Case Study for Tür-
key toward EU.Journal of Ekonoic and Social Research, IO  (2). 2008. 
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İKİNCİ FƏSİL 
ƏRZAQ KOMPLEKSİN METODOLOJİ VƏ 

MODERNLƏŞMƏ ÖNƏMİ 
 
 
 

2.1. AZƏRBAYCAN ƏRZAQ TƏMİNATIN DAYANIQLIĞINA  
METODOLOJİ  BAXIŞ 

 
Azərbaycan dövlətinin apardığı aqrar iqtisadi siyasətinin qlobal 

məsələlərindən biri artmaqda olan əhalinin ərzaq məhsulları ilə 
təminatına kompleks yanaşmaq və bazar mühiti ilə əlaqələndiril-
məsidir. Ərzaq təminatı qlobal problem olduğu üçün dünya ölkə-
ləri (həmçinin Azərbaycan) beynlxalq ərzaq qrumları ilə əmək-
daşlıq edilməsinə səy göstərirlər. BMT-nin Ərzaq və Kənd Tə-
sərrüfatı Təşkilatı (FAO), Dünya Bankı, Kənd Təsərrüfatıın İnki-
şafı üzrə Beynəlxalq Fond (İFAD), Beynəlxalq Valyuta Fondu və 
digər təşkilatlarla inteqrasiya layihələrnə qoşulurlar. 

Beynəlxaq təşkilatlarının əsas məqsədi hər bir insanın mini-
mum yaşayış kalorisi ilə təmin edilməsi, ərzaq təminatının digər 
aspektləri və s. problemlərinin aradan qaldırılmasıdır. 

Azərbaycanın inkişaf modelinin reallıqları göstərir ki, qapalı 
iqtisadi inkişaf reallıqlarının açıq iqtisadiyyat modeli ilə əvəz 
edilməsi dayanıqlı inkişaf üçün geniş perspektivlər açmışdır. Ona 
görə də iqtisadi inkişafın ən qapalı sahəsi sayılan ərzaq sahəsinin 
xammal bazası - kənd təsərrüfatının qlobal mühitlə hansı istqa-
mətdə uzlaşmasının və həmin mühitə necə adaptasiyası elmi-
praktiki sferada aktuallıq kəsb edir. Əhalinin keyfiyyətli ərzaq 
məhsulları və ərzaq-sənaye kompleksinin xammal ilə təmin edil-
məsi strategiyasında kənd təsərrüfatın yeni texologiyalar əsasında 
təşkili və idarəedilməsi dövlət tərəfindən ardıcılıqla yerinə ye-
tirilir. 
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Elmi mənbələrinin iqtisadi inkişaf meyillərində belə bir ten-
densiya mövcud olmuşdur ki, hər bir ölkənin əsasını sənaye iqti-
sadiyyatı hökmranlığıana üstünlük verilirdi. Bu sahədə elmi mən-
bələdə yer almış nəzəri baxışlardan biri Nobel mükafatı  laureatı 
Artur Lyuns tərəfindən əslandırılmış “iki sektorlu inkişaf mo-
deli”ni göstərmək olar. Nəzəri ideyanın əsasında ucuz işçi qüvvəsi 
bol olan iqtisadiyyata malik inkişaf etməkdə ola ölkələrdə kənd 
təsərrüfatının inkişafı durur. Bu model inkişaf etmiş ölkələrinin 
tarixi inkişaf yoluna dair mülahizələrini özündə əks et-dirsədə 
keçid iqtisadi inkişafa malik olan ölkələrinin dinamik formalaş-
masının rallıqlarına tam cavab vermir.Yanaşma tərzinin reallığı 
ondan ibarətdir ki, qloballaşma dövr üçün kənd təsərrüfatının in-
kişafı müəyyən səviyyədə reallığı gerçəkləşdirməsindən kənar-
laşma xarakterini özündə birləşdirir. Məsələnin mahiyyəti onunla 
ölçülür ki, ərzaq təminatının qlobal problemə cevrilməsi dünya 
ölkələrində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə artı-
rılması önəmə gətirilmişdir. XX əsrin ortalarından başlayaraq el-
mi-texniki tərəqqinin fəaliyyətinin nəticəsində kənd təsərrüfatının 
iqtisadi inkişafında yeni bir mərhələnin-modernləşdirmə prose-
sinin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Məticədə keyfiyyətcə yeni 
istehsal sahəsi olan aqrar-sənaye kompleks formalarının təşkili və 
idarəediməsi meydana gəlmişdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə meydana 
gəlmiş “yaşıl inqilab” adlanan elmi-texniki çıcrayiş sonrakı dövr-
lərdə Asiya, Latın Amerika və s. regionlarında kənd təsərrüfatı,o 
cümlədən aqrar-sənaye komplekslərinin yeni keyfiyyət formala-
rının yaranmasına səbəb olmuşdur.  

 “Yaşıl inqilab” praktikasında kənd təsərrüfatı və eləcə də ər-
zaq təminatında əhəmiyyətli dəyişikliklərinin yaranmasına səbəb 
olan dayanıqlı inkişaf ideyalarının meydana gəlməsinə şərait ya-
ranmışdır. Ərzaq təminatının kompleks dinamikasında dayanıqlı 
inkişafa nail olmaq ideyası elmi mənbələrdə geniş təhlillərinin 
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yaranmasına səbəb olmuşdur.15 Təhlillərə görə, kənd təsərrüfatı-
nın dayanıqlı inkişafı dedikdə, istehsalat tsiklində geniş təkrar is-
tehsal potensialının ardıcıl olaraq kompleks təşkili deməkdir. Sə-
naye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrində kənd təsərrüfatında baş 
verən tsiklli xarakterli dəyişikliklərin əsasını bu sahədə həyata 
keçirilən genişmiqyaslı ərzaq təminatı modellərinin moderniza-
siyasını əhatə edir.16 

Məntiqi baxımdan kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı ən azı 
dörd əsas komponenti özünə cəlb etməlidir:  

• fermer təsərrüfatlarında yeni texnologiyalarının tədbiqi;  
• kənd təsərrüfatında elmi ideyalarının tədbiqi;   
• resurs tutumlu ərzaq - emal müəssisələrinin optimal səviy-

yədə yaradılması;   
• rəqabətədavamlı ərzaq məhsulları istehsal sahələrinin mo-

dernləşdirilməsi. 
Qlobal ölçülərinə uyğun rəqabətədavamlı istehsal sahələrinin 

mdernləşdirilməsi Yaponiyanın təcrübəsi maraq doğurur. Torpa-
ğın az az olduğu, xarda kənd təsərrüfatı fermerlərin üstünlük təş-
kil edən Yaponiyada  ərzaqla özü-özünü təmin etmək problemi 
cətinliklər törədirdi. Belə bir mühitdə Yaponiya daxili bazarda 
dayanıqlı təlabatın  mövcud olduğu ərzaq məhsulları istehsalının 
beynəlxalq diversifikasiya modelinə keçməyə üstünlük verdi. Nə-
ticədə isə müştərək müəssisələrin yaradılması, aqrar-sənaye sahə-
sinə (kənd təsərrüfatına) irimiqyaslı investisyalar qoyulması və 
yeni texnologiyanın tətbiq edilməsi yolu ilə Yaponiya ölkənin 
ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasında və xarici konyukturdan 
asılılığının azaldılmasına nail oldu. 

 Son dövrlərdə beyəlxalq təcrübələrinin rasional istiqamət-
lərindən Azərbaycan dövləti effektli istifadə edərək kənd təsər-
                                                            
15 Устойчивое развитие: теорети-методологический анализ. Новосибирск.  
    2006. 
16 A.Qurbanzadə. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları. Bakı, 2013. 
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rüfatının və ərzaq-sənaye sahələrinin kompleks inkişafına nail 
olmuşdur. Bu gün dinamik dayanıqlı inkişafa nail olmuş Azərbay-
can aqrar iqtisadiyyatı bütün parametrləri ilə yanaşı, əhalinin 
ərzaq məhsullarına olan təlabatının real nəticələri önəmli sayılır. 

Respublikanın  kənd təsərüfatı və ərzaq - sənaye kompleksin 
həyata keçirilməsində Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi iradə-
sinin məntiqi nəticəsidir. Heydər Əliyev ölkə iqtisadiyyatının  
kompleks inkişafında resurslardan səmərəli istifadə edilməsini 
önəmə çəkilməsini əsaslandıraraq, “...Respublikanın sosial-iqtisa-
di vəziyyətini inkişaf etdirmək üçün biz ölkələrlə və dünyanın 
bütün şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməyi, Azərbaycan ilə xarici 
ölkələr,şirkətlər arasında müştərək iş görməyi, iqtisadiyyat sahə-
sində əsas istiqamətlərdən biri hesab edirik”- demişdir. Heydər 
Əliyevin hakimiyyətinin bütün dövrlərində Azərbaycanda aqrar 
sahələrdə islahatların aparılmasına dair dövlət siyasəti hüquqi 
əsaslara sökənirdi. Aparılmış aqrar islahatlar, qəbul edilmiş bütün 
qərarlar əhalinin ərzaq məhsullarına artan tələbatının ödənilməsi 
məqsədyönlü siyasətinin nəticəsidir. 

Aqrar islahatlarını (1995-2003-cü illər) əhatə edən birinci mər-
hələsində kənd əhalisində torpaq və əmlaka sabitliyini nəticəsində 
yeni istehsal münasibətləri formalaşdırmışdır. Bu ilk növbədə 
ərzaq məhsullarının dinamik inkişafına zəmin yaratmış, daxili 
bazarın qorunması üçün meyllər artmış və ərzaq-sənaye komp-
leksin təşkilində yeni mərhələ formalaşmışdır. Ölkədə geniş-
miqyaslı tədbirlərinin əsasında ərzaq təhlükəsizlik (2001-ci ildə) 
proqramı qəbul olundu. Proqramda əsas məqsəd kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalının artırılmasını və əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə təminatının yaxşılaşdırılmasını həyata keçirmək olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən 2004-cü ildən başlayaraq ölkənin sosial-iqtisadi daya-
nıqlı inkişafına dair qəbul edilmiş dövlət proqramları strateji real-
lığına çevrilmişdir. “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi 
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inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 2003-cü il 24 
noyabr Fərmanı; “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublika-
sında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 
Proqamı” (2008-ci il) və s. normativ sənədlər ərzaq-sənaye komp-
leksinin formalaşmasına strayeji reallıqlar yaratmışdır. 

BMT-nin FAO-nın Avropa üzrə 28-ci regional konfransında 
(Bakı,19 aprel 2012-ci il) FAO-nun baş direktoru Joze Qratsianon 
məruzəsində göstərmişdir ki, “...Azərbaycan yoxsulluğun azaldıl-
ması, təbii ehtiyatların idarəciliyi sahəsində, xususilə də neft və 
qaz ehtiyetlarının idarəçiliyi sahəsində böyük uğurlara nail olmuş-
dur. Siz kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın ən önəmli sektorlarından 
biri kimi irəli çıxarmısınız. Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 
son illər ərzində bir neçə dəfə artmışdır... Azərbaycan FAO-ya 
yeni üzv ölkələrin qəbul olunmasında və regionda digər oyunçu 
ölkələrin bu prosesə qatılmasında çox böyük rol oynamışdır”.  

Dövlət siyasətinin nəticəsi kimi 2004-cü ildə yaradılmış “Aq-
rolizinq” ASC tərəfindən 190.7 mln. manatlıq kənd təsərrüfatı 
texnikaları, 113.8 mln. manatlıq texnoloji avadanlıq,114.5 mln. 
manatlıq mineral gübrələr, 22.8 mln. manatlıq heyvanlar alınmış 
və 50.5 mln. manatlıq tikinti işləri aparılmışdır. İstehsal olunmuş 
kənd təsərrüfatı məhsullarla əhalinin ilboyu təminatı məqsədilə 
ümumi tutumu 54.8 min ton olan 39 soyuducu kameralar istifa-
dəyə verilmişdir. Ölkədə iri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarının yara-
dılması ən perspektivli məsələ kimi ərzaq təminatında mühüm 
amilə cevrilməsinə səbəb olmuşdur. Xırda təsərrüfatların koope-
rasiya və assosiyalarda birləşməsində ərzaq taxıl istehsalının artı-
rılması üçün stimul yaratmışdır. 

Azərbaycannın iqtisadi inkişafında baş verən konyuktura də-
yişkənliikləri yeni məzmuna çevrilmişdir. Yeni məzmunda neft 
gəlirlərinin artması ilə yanaşı qeyri-neft sektorunun dayanıqlı in-
kişafı formalaşmaqdadır. İdeya istiqamət onunla ölçülür ki, Azər-
baycan öz müstəqil itisadi, sosial və siyası seçim sisteminin müs-
təvinsində hərəkət edir. Bu səbəbdən də dünya ölkələrində baş 
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verən qlobal iqtisadi bohranlarının təsiri çox az hiss olunumuşdur. 
Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadi siyasətinin əsasında daxili inkişaf 
vektorlarını qlobal iqtisadi təmayüllərinə uyğunlaşdırmaqdan iba-
rətdir. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişişaf konsepsiyası 
ölkə ərzaq iqtisadi inkişafının ölçülə bilən hədəflərini və orta-
müddətli önəmdə müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycanın dünya birliyi ilə inteqrasiyasının miqyasının ge-
nişlənməsi ərzaq təminatında bazar prinsiplərinin ardıcıl olaraq 
tətbiqi, ərzaq sənaye kompleksində yeni dayanıqlı mühitinin 
yaranmasıının səbəbində modenizasiyanın məsələsində səviyyə 
çərçivəsi reallığa çevrilməkdədir. 

               
             2.2. ƏRZAQ KOMPLEKSİN  İQTİSADİ-SİYASİ ÖNƏMİ 

        
Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının tələbləri baxı-

mından ərzaq təmintı ölkə iqtisadiyyatının əsas istiqamətindən 
biri kimi aktuallıq kəsb edir. Son onilliklər ərzində ölkənin  ərzaq 
resurs potensialından istifadə edilməsi rasional istehlak tələblərinə 
kompleks yanalışılır, təbii-iqtisadi inkişafın tarazlığının balanslaş-
dırılması siyasəti həyata keçirilir. Dövlət siyasətinin dayaq nöq-
tələrindən önəmlisi isə ərzaq resurs potensialından kompleks 
istifadə etməklə problemin aktuallığını önəmə gətirmək və pers-
pektiv təsir dairəsinin genişləndirilməsini ifadə edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev cənabları 
tarixi çıxışlarında dəfələrlə qeyd etmişdir ki, ölkə ərzaq iqtisadi 
inkişafın təkamülü yeni ərzaq təhlükəsizlik siyasətinin tərkib his-
səsi olub, dayanıqlı inkişaf mərhələsini davam etdirir. İqtisadi 
inkişaf tərzi şaxələnmiş strukturlara əsaslanaraq dayanıqlı inkişaf 
sferasına dair strateji ideyaların praktiki konsepsiyaları ölkənin 
əsas ərzaq-sənaye kompleks idealogiyası hesab edilir. Dayanıqlı 
inkişafa keçid Azərbaycanın ümumiqtisadi elmi kontekstində 
“ərzaq-sənaye kompleks” anlayışının geniş miqyasda interetasi-
yasının təyinatını, “milli dayanıqlı ərzaq strategiyası”nın reallaş-
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dırılmasını özündə birləşdirir. Dövlət siyasətinin əsas meyarı 
onunla ölçülür ki, Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyası qlo-
bal mühit çərçivəsində proporsional, uyğun kəmiyyətli şaxələn-
miş istehsal komplekslərinin yaradılmasına nailolma ifadə etmə-
lidir. Elmi mənbələrinin təhlil və metodiaksı göstərir ki, dünya öl-
kələrində baş verən müasir industrial aqrar siyasətə əsaslanan 
aqrar iqtisadiyyatın intensiv gerçəkliyinə çevrilməkdədir. Belə 
tendensiyanın miqyasında isə alternativ olaraq ərzaq sənaye sis-
temin formalaşmasını təyin edən effektli dayanıqlı inkişaf kon-
sepsiyası təminat verə bilər. Elmi-praktiki nəticələrə görə, belə bir 
ideyalarla razılaşmaq olar ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərində 
ərzaq resrslardan effektli istifadə və minimal tullantılı istifadə 
davranışın özündə əks etdirir. 

Ərzaq təminatı kompleksin dayanıqlı inkişaf konsepsiyası yal-
nız  qlobal prosessləri əhatə etmir. Onun dayanıqlı məzmunu daha 
çox normativ funksional struktur iqtisadi inkişaf aspektdə lokal 
funksional inkişafı və idarəedilməsi təşkilinin optimal səviyyəsini 
özündə birləşdirir. Məntiqi olaraq Azərbaycanın gələcək ərzaq 
məhsullarının inkişaf konsepsiyasında sosial, iqtisadi və ekaloji 
dayanıqlı prinsiplərini nəzərə almadan strateji məqsədlərə nail ola 
bilməz. Məqsədə uyğun olaraq dövlət səviyyəsində ölkənin eko-
loji-ərzaq resurs potensialından kompleks istifadə edilməsi və 
şaxələnmiş aqrar-iqtisadi strukturun yaradılması quruculuğu prob-
lemlərinə diqqətlə yanaşılır. Ekosivil cəmiyyət quruculuğunun 
təyinatı məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında ekologiyaya 
dair milli proqram” qəbul olunmuşdur (18 fevral 2003-cü il). 
Problemə dair strateji proqram və lahiyələr ərzaq təminatı komp-
leksinin dayanıqlı inkişaf konsepsiyası əsasında dinamik hərəkə-
tinin yeni paradiqmasını təşkil edir. Bu məqsədlə respublikanın 
iqtisadi inkişaf quruculuğunda iqtisadi və ekoloji institusional 
dəyişikliklərə nail olunmalıdır. Hər bir funksional iqtisadi və eko-
loji funksialar milli inkişaf təyinatında innovasiyon fəaliyyəti üzə-
rində qurulmalıdır. 
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Məlumdur ki, hər bir ölkənin milli sərvətləri ümumi formada 
təbii, əmlak və insan kapitalı əsas dayanıqlı göstəriciləri hesab 
olunur. BMT-nin və Dünya Bankının Yer planetin üzrə bu resurs-
ların bölgüsündə təbii sərvətlər  20%, əmlak- 16% və insan kapi-
talı 64% təsnifatındadır. Milli sərvətlərin optimal konfiqurasında 
təminatı önəmli təhlillərdən sayılır. Azərbaycan Respublikasında 
bu göstəricilər konfiqurasiya baxımından yetərli və ümidli döv-
lətlər sırasındadır. Qeyd etmək olar ki, beynəlxalq sferada milli 
sərvətlərin təsnifat təminatını əsaslandıran dəqiq metodika hələ ki, 
müəyyən edilməmişdir. Yeni məzmunlu təhlillər regional iqtisadi-
ekoloji sistemin dayanıqlı inkişafın stimullaşdırılmasına dair ya-
naşmalar son illərdə praktiki cəhətdən əsaslandırılmışdır. Müasir 
qloballaşma tendensiya çərçivəsində Azərbaycanın ərzaq təmi-
natının inkişafı idealogiyası dünya iqtisadiyatı üçün model kimi 
dəyərləndirilir.Bu idealogiya milli dayanıqlı inkişafı təmin etmək-
lə yanaşı, ölkədaxili regionlarının iqtisadi və sosial dayanıqlığını 
təmin olunması atmosferinin formalaşmasında həlledici təsirə ma-
likdir. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının 
məntiqində ərzaq  resurslardan komleks istifadəsi, insan kapitalı-
nın yüksəldilməsi və dayanıqlı templərlə ölkənin ərzaq strategi-
yasının optimallaşdırılmasıdır. Bu onunla izah olunur ki, dayanıq-
lı  ərzaq təyinatı strateji məzmuna malik olmaqla yanaşı, həm də 
iqtisadi prioritetlidir.Azərbaycanın gələcək inkişafına uyğun ərzaq 
təminatı kompleksinin konseptual əsaslar üzərində qurulmasının 
dayanıqlı və idarə edilməsi təminatına dair aşağıdakı təsnifatda 
verilmişdir (şəkil 2.6.). 
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Şəkil 2.6. Azərbaycan ərzaq təminatının dayanıqlı aparatın  

qurulması 
 
Azərbaycan ən konstruktiv metodiki aparatının əsasında ərzaq 

- ekoloji sistemini yaradmaqla yanaşı, istehsal sahələrinin daya-
naqlı həddinə yüksələndə  ərzaq kompleks  strukturun optimallıq 
səviyyəsinin effektliyi yaranır. Ərzaq kompleksi strukturun da-
yanıqlı effektin yaradılması elmi-praktiki konsepsiyanı əhatə edir. 
İnnovasiya istehsal modelinə əsaslanan, elmi-praktiki əhəmiyyətə 
malik olan konstruktiv funksional metodiki aparatı ölkə daxili re-
gionların dayanıqlı inkişafını “hərəkətə”gətirir. Nəticədə isə inno-
vasiya effektinin formalaşması prosesində ərzaq təyinatın komp-
leks metodiki aparatın fəaliyyəti dəyərləndirilir. Məntiqi nəticə 
ondan ibarətdir ki, dayanıqlı effektin gələcyə baxış konteksində 
innovasiyanın tətbiqinə gətirib çıxaran elmi, texnoloji, təşkilatı, 
maliyə və ixrac potensial əlaqələr Azərbaycanın milli aqrar iqtisa-
diyyatda dayanıqlı inkişafına tədbiqnə geniş  miqyasda fəaliyyət 
göstərməsinə imkan yaradacaqdır. 

Azərbaycan dövlətinin apardığı konseptual siyasət nəticəsində 
ərzaq kompleksin hərtərəfli inkişafının ideya istiqaməti əsaslan-
dırılmışdır. Bu istiqamət üç ideya sahələrini özündə birləşdirir: 

 metodoloji əsalarla ərzaq təminatı kompleksinin təşkili və 
idarə olunması. Bu yanaşma təsnifatının əsası olunla ölçülür ki, 

Milli ərzaq təminatın  
dayanıqlı formaların tətbiqi 

Ərzaq təminatı modelinin    
yaradılması təsnifatı 

Rəqabətədavamlı məhsul 
strategiyasının hazırlanması 

dalğa funksiyası 

İnnovativ ərzaq məhsul 
istehsalı  təşəbbüsü dayanıqlı 

faktor funksiyası 

     Dayanıqlı  funksional yanaşma təsnifatı 
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regionların iqtisadi, sosial və s. sahələrinin istehsal sahələrini hə-
rəkətə gətirir; 

 ərzaq-texnoloji iqtisadi və ekoloji parametrlərinin formalaş-
ması üçün stimul yaradır və gerçəklik  formalarını; 

 dayanıqlı inkişaf müəyyən ərzaq sənaye kompleks əsasında 
gələcəkdə şaxələnmiş strukturlarının optimllıq səviyyəsini ta-
mamlayır. 

Azərbaycanın gələcək inkişaf xəttinin əsasını ərzaq komplek-
sinin modernləşdirilməsi siyasəti önəmli sahə kimi qiymətləndiril-
məsini ifadə edir. Modern tədqiqatının metodologiyası trendli və 
situasiyalı yanaşmada sistemli təhlilin struktur metodlarına əsas-
lanır. Elmi-nəzəri ideyanın əsasında ölkənin iqtisadi-sosial məq-
sədli kompleks əhəmiyyətli institutsion vahidlər kimi əsaslan-
dırılmalıdır (şəkil 2.7.).                                 

                             
Variant - 1 
 
 
Variant - 2 
                                                                                                           
 
Variant - 3 

 
 
 

Şəkil 2.7. Ərzaq məhsulları istehsalının modern ideya potensialı 
     
Metodoloji-funksional xətti – ərzaq-ekoloji sistemin dayanıqlı  

inkişafını təmin edən nəzəri ideyalarının (n1, n2 , n3, ... nn) ümu-
miləşdirilməsi; ərzaq-texnoloji xətti-sistemin: (p1,  p2, p3,  ... pn)  
istehsal fəaliyyətinin forma və metodlarının əlaqələdirilən  kom-
ponentlərinin təhlili; dayanıqlı inkişaf xətti: müəyyən edilmiş 
faktlar əsasında ərzaq kompleksin gələcək dayanıqlı inkişafını 

Ərzaq istehsal bazası model            

Texnoloji informasiya 

Dayanıqlı əzaq məhsul potensialı 

ə1 ə2 ə3 ən 

t1 t2 t3 tn 

d1 d2 d3 dn 
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təmin edən və şaxələnmiş struktur sahələrini yaradan idealarının  
(d1 , d2, d3, ... dn)  tədbiq  edilməsi kimi fəaliyyət göstərirlər.    

Azərbaycanın inkişaf modern funksiyalarının dayanıqlı inkişa-
fının əsaslandırılmasının aqrar iqtisadi elmlər arasında yeri və elmi-
praktiki mahiyyətinin miqyası,mövqeyinin təhlili əhəmiyyətli mə-
sələ kimi aktualdır. Problemin elmi-praktiki səviyyə mövqeyinə 
əsasən dayanıqlı ərzaq kompleks tərzinin konstruktiv yanaşma 
tərzinin effektliliyi önəmli məsələlərindən sayılır (şəkil 2.8.).  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 2.8. Azərbaycanın ərzaq kompleksinin modern miqyası 
                                           

2.3. ƏRZAQ  EMALI  SƏNAYESİNİN “TƏLƏB-TƏKLİF” 
BALANSININ METODİKİ VARİANTLARI 

 
Azərbaycannın ərzaq məhsullarına olan tələbatının gerçəkliyi-

nin metodiki “tələb-təklif” balanlaşdırılması üçün dövlət tərəfin-
dən xarici bazarda rəqabət aparan ərzaq emalı sənayesi yaratmaq 
siyasətinin variantları həyata keçirilir. Dövlət siyasətinin idea-
logiyası ondan ibarətdir ki, yeni  iqtisadi inkişafda texnoloji struk-
turun yaradılması, mövcud vəziyyətdə kənd  ərzaq emal sənaye-
sinin dayanıqlı inkişafının təminatı nəticəsində  müqayisəli üstün-
lüklərinin təminatını yaradan modellərinin tədbiqinə yönəldilməsi 
siyasətindən ibarətdir. 

İxrac potensial məhsullarının 
rəqabətədavamlığı miqyası

Ərzaq-texnoloji prosesin 
modernizasiyası

Qlobal ərzaq təminatı kompleksin yaradılması 

Ərzaq kompleksin konstruktiv modernin formaları 
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Dayanıqlı inkişafın hərəkətverci modeli innovasiyaya əsasla-
nan  ərzaq emalı sənayesinin təşkili və idarəedilməsi önəmli mə-
sələ kimi dövlətin iqtisadi inkişafının modenizasiya xəttidir. Öl-
kədə ərzaq emal sənayesində müəyyən dinamiklik olmasına bax-
mayaraq, əldə edilmiş istehsal səviyyəsi, texnologiya və məhsul-
ların keyfiyyəti hələ də beynəlxalq bazar tələbatına tam cavab ve-
rə bilmir. Gələcək təlabat balansına uyğun olaraq ərzaq emalı sa-
həsində müqayisəli üstünlük təhlillərlə əlaqədar araşdırmalarının 
aparalılması tədqiqat və inkişaf parametrinin ideya mənbəyi kimi 
əsaslandırılması önəmlidir.   

Ərzaq emalı sənaye sahəsində müqayisəli üstünlüyün hesab-
lanmasında  məhsulun istehsal xərclərini və mənfəətliliyini hesab-
lamaq məqsədilə hər hansı məhsul üçün variantlarıntəyin edilməsi 
məqsədəuyğun sayılmalıdır. Bu məqsədlə məhsulun istehsal pro-
sesində əsas daxili resurs ehtiyatlardan və texnoloji emal poten-
sialından istifadə edilməsinin reaksiyasını özündə əks etdirir. 

Ərzaq emalı sənayenin gələcək “tələf-təklif” balansın müqayi-
səli üstünlüyün hesablanması daxili resursun istifadə edilməsi 
metodologiya əsasında təhlillər faktorundan istifadə olunmuşdur. 
Ərzaq emalı istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrinin təşkili və 
onların optimal variantları təhlil üçün müəyyənləşdirilmişdir. 
Tədqiqat zamanı otuza yaxın emal müəssisələrinin statistik və 
struktur materiallarından metodiki təhlində istifadə edilmişdir. 
Mövcud praktika halı 15 emal tutumlu məhsulu əhatə edir; on-
lardan bəziləri eyni məhsulun müxtəlif variantlarıdır.Misal olaraq, 
köhnə və yeni texnologiya ilə un məhsulu emal, alma şirəsi, tomat 
pastası, süd tozundan hazırlanmış pasterizə edilmiş süd və s. 
göstərmək olar. Mövcud  praktika halı 15 emal tutumlu məhsulu 
əhatə edir; onlardan bəziləri eyni məhsulun müxtəlif variant-
larıdır. Misal olaraq, köhnə və yeni texnologiya ilə un istehsalı, 
alma şirəsi, tomat pastası, süd tozundan hazırlanmış pasterizə 
edilmiş süd və s. göstərmək olar. 
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Azərbaycan ərzaq emalı müəssisələrinin 5 il üzrə (2009-2014 
illər üzrə) mövcud statistik göstəricilərin təhlilində bir sıra məh-
sullar müqayisəli üstünlüyə malik olması aşkarlanmışdır. Ərzaq 
sənaye məhsulunun müqayisəli ustünlük variantında keyfiyyət 
potensialına məxsus və ixracyönumlü emal struktur varinatlarının 
müəyyən edilməsi balansı mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edir. 
Nəticə ondan ibarətdir ki, ixracyönumlu ərzaq emalı məhsulları 
daha çox texnologiya və kreativ resurs hesabına istehsal olunarsa, 
deməli bu sahələr müqayisəli ustuülüyə malikdir. Buda ölkənin 
ixrac potensialında ərzaq sənaye məhsulunun modernləşmənin 
müqayisəli üstünlüyündə effektli mühitin yaradılmasına səbəb 
olur. 

Azərbaycanda ərzaq emalı sahəsinin moderləşməsinin aşağıda-
kı funksiyaları ehtiva edir: 

* “Azərbaycanın strateji yol xəritəsinin” inkişaf konsepsiyası  
ərzaq emalı sənayesinin iqtisadi-sosial və regional inkişaf istiqa-
mətini müəyyənləşdirir; 

* Ərzaq sənaye strukturun dayanıqlı inkişafının əsas istiqamət-
ləri qısamüddətli dönəmdə olduğu kimi, orta və uzunmüddətli 
dövrdə də proqnozlaşdırılmalıdır; 

* Ərzaq kompleksin təşkili və idarəedilməsi məqsədi ilə hü-
quqi bazasının fəaliyyət mexanizminin elmi əsasları önəmə gəti-
rilməlidir; 

* Ərzaq kompleksin inkişafı üçün hansı modelin seçilməsinin 
efffekti əsas  strateji məsələlərdən, şərtlərdən biridir; 

* Modernləşmə ərzaq emalı sektorlarının inkişafını təmin edir; 
* Ərzaq emalı sənayenin moderləşməsi xarici şirkətlərin bu sa-

həyə önəmi aktivləşdirir. 
Ərzaq kompleksin dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün xarici 

investisiyaların cəlb ediməsi məqsədi ilə regional, istehsal sahələr 
arası texnologiyaya söykənən ideyalalarının müəyyənləşdirilməsi 
tələb olunur. Türkiya, Koreya və digər ölkələrinin aqroemal isteh-
salı sahələrinin təşkili və idarəedilməsinin təcrübəsini əsas götü-
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rərək, Azərbaycanda da tədbiqinə önəldilən proqramlar önəmə 
gətirilməlidir. Ölkəmisdə aqrar iqtisadiyyatı və digər sahələrinin 
dayanıqlı inkişafını təmin etmək məqsədilə Xüsusi İqtisadi Zona-
larının yaradılmasına (xüsusən sərhəd zonalarında) ehtiyac yaran-
mışdır. Misal olaraq yaxın dövr üçün Türkiyə 80 sənaye zonası 
yaratmağı planlaşdırır; Gürcüstan 3 iqtisadi zonasının təşkilinə 
dair işləri həyata kecirir; Rusiya 9 xüsusi zona (texnoloji, sənaye, 
liman)  təşkil etmişdir və s. 

Fikrimizcə, Azərbaycanın ərzaq kompleksinin yaradılmasında 
Türkiyənin elmi-praktiki mənbələrindən istifadə edilməsi daha 
səmərəli nəticə verə bilər. Türkiyə aqrosınaye biznes inkubator-
larının yaradılmasında mühüm işləri yerinə yetirir; maşın və  
avadanlıqların xaricdən alınmasını təmin etmək məqsədi ilə Əlavə 
Dəyər Vergisindən güzəştlər tətbiq edir. Məlumdur ki, kənd təsər-
rüfatı və aqrosənaye müəəsisələri enerji tutumlu sahələrdir. Öl-
kəmiz Türkiyənin istifadə etdiyi metodlarını əsas götürərək, bərpa 
olunan enerji mənbələrindən aqrarösənaye və kənd təsərrüfatı sa-
hələrində tədbiq edilməsi mümkündür. Faktiki olaraq kənd təsər-
rüfatə və aqrosənaye tullantıları alternative enerji mənbəyi hesab 
edilir. Hesablamalar görə, Azərbaycanda biokütlənin ümumi həc-
mi təxminən 200 min ton hesablanmışdır (bunun 60%-i (120 mni 
tonu)  meşə və kənd təsərrüfatı məhsulları hesab edilir). 

Azərbaycanın ərzaq emalı sənaye sahəsinin tədqiqat və inkişaf 
(tələb-təklif) kondeksində “Elmi və Texniloji İnkişaf Fondu”nun 
yaradılması məqsədəuyğun olardı. Fondun fəaliyyəti nəticəsində 
modernizsiya siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm əhəmiy-
yət kəsb edə bilər. Gələcək praktiki həllində Fondun fəaliyyəti 
artmış olar.  

Azərbaycanın gələcək “tələb-təklif” variantının tərkib hissəsi-
nin biridə ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etməkdir. Son üç ildə 
ölkədə ərzaq emalı məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsində 
10 əsas məhsul qrupunda 4-i üzrə 85%-i təşkil etmiş; 6 məhsul 
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qrupu üzrə isə 65-70% arasında dəyişilmişdir. Ərzaq kompleksdə 
innovativ məhsulun istehsalı variantında “elmi məhsul”un yaradıl-
masıdır. Ölkənin gələcək “elmi məhsul” istehsalı müasir  dayanıqlı 
inkişafın strateji əsasıdır. Bu əsasda ərzaq sənaye məhsulu istehsalı 
ilə elmi-tədqiqat tipli layihələrinin sintezini formalaşdırmaq tələb 
olunur. Qərb ölkələrinin bu sahədə həyata keçirdikləri praktikadan 
(“elm paklar”)  istifadə olunmalıdır. 

Ölkədaxili innovativ məhsulun miqyası artıqca, onun dayanıq-
lığı da artmağa məruz qalır; elmtutumlu sahələrinin artmasına və 
nəticədə isə ölkənin inkişaf faktorunun formalaşmasına səbəb 
olur. Bu məqsədlə Azərbaycan ərzaq kompleksinin gələcək tələb-
təklif balansının gerçəkliyi variantın məqsədi ilə donor təşkilat-
laının da səlb ediləsi səmərə verə bilər: Avropa İttifaqı,  Bey-
nəlxalq Aqrar Tədqiqat Məsləhət Qrupu və s.; Donor ölkələr: mə-
sələn İspaniya, Hollandiya və s.; Özəl donor şirkətlər: məsələn 
Karter fondu və s.; İnkişaf Bankları: Dünya Bankı, Asiya İnkişaf  
Bankı və s. 

Prezident İ.H.Əliyev cənablarının “Azərbaycan Respublikası-
nın strateji yol xəritəsinin inkişafına dair Dövlət Proqaramı”ına 
dair sərəncamının dayanıqlı inkişafın diversifikasiya effektinin 
reallaşmasında strategi mahiyyət daşıyacaqdır. Məntiqin siyasi-
iqtisadi tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dayanıqlı inkişaf sə-
viyyəsinə xas olan ölkələrinin iqtisadi strukturun strateji istiqa-
mətinə doğru istiqamət almasıdır.  

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyət dairəsinə uyğun 
olaraq regionların potensial resursları əsasında ərzaq emalı müəs-
sisələri, müxtəlif istiqamətli infrastryktur layihələr həyata keçi-
rilir. Region şəhərlərinin sənaye potensialın inkişafına dair dövlət 
siyasəti tədbiq olunur. Azərbaycanın gələcəyə baxış müstəvisində 
regional urbanizasiyasının hansı səviyyədə inkişaf strategiyasın-
dan aslılığı məsələləri ilə üzləşəçəkdir. İdeya mənbəyi onunla 
ölçülür ki, ölkənin “tələb - təklif” balansında urbanizasiya strateji 
məqsədlər əsasında inkişaf etdirilməlidir. İlk növbədə regionların 
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(2004-2008-ci və 2009-2013-cu illər) sosial-iqtisadi inkişafında 
urbanizasiya məsələlərin qarşısında keyfiyyət və kəmiyyət etibarı 
dayanır. Nəticə etibarı ilə, Azərbaycanın kiçik və orta şəhərləri 
aqrosənaye sahələrinin yaradılması əsasında urbanizasiyasının xa-
rakteri dəyişilməkdədir. Başqa ifadə ilə desək, aqrar-sənaye klas-
terin modelləşməsi, urbanizasiya və şəhərlərin inkişaf xarakter 
tempi dialektik dayanıqlı vəhdət olmaqla sinxonlaşdırılması ərə-
fəsindədir. Yaxın gələcəkdə, aqrar iqtisadiyyatda qənaət edilən 
keativ resurslar isə urbanizasiyanın inkişafına transfer edilməsi 
nəticəsində yeni keyfiyyətlərin formalaşmasına effektli mühit 
yaradacaqdır. 

Dayanıqlı ərzaq kompleksinin yaradılması ilə əlaqədar genişlə-
nən “rəqəmsal nəsl” ideya istiqamətləri Azərbaycanın iqtisadi  in-
kişafını təmin edə biləcək kreativ resurslarının keyfiyyət və kə-
miyyət göstəricilərində effektli istifadə edilməsi mərhələsinə çat-
maq üzrədir. Məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, ölkənin gələcək 
inkişaf idealogiyasının tələbinə əsasən ərzaq kompleks fonunda 
aşağıdakı nəzəri-metodoloji çağırışları qruplaşdırmaq mümkün-
dür: 

• ərzaq kompleksin elmi əsaslarla yaradılması və idarə edil-
məsi varintların çağrışlarının effektliyi qalmaqdadır; 

• iqtisadi islahatlara daim tələbat düyülür; 
• ərzaq təminatı ilə innovativ resurs arasında dayanıqlı inkişa-

fın metodoloji əsaslarının önəmə gətirilmə çağırışları davam edir; 
• qlobal səviyyədə ərzaq emalı məhsullarının rəqabətqabiliy-

yətliyi, bazarın “tələb-təklif” kondeksti ölkənin gələcəyə baxış 
çağırışınin çərçivəsini əhatə edir. 

Təhllilərə görə, ərzaq emalı məhsulunun rəqabətqabiliyyətini 
artırmaq məqsədi ilə iqtisadi, təşkilatı və institutsional istiqamət-
lərdə inkişafına nail olmaq tələb olunur. Bu məqsədlə moderniza-
siya ərzaq istehsalının texniki-texnoloji yeniləşməsini özündə 
birləşdirir (cədvəl 2.1.). 
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Cədvəl 2.1. 
Ərzaq  emalı sənayesinin modernləşməsinin variant şərtləri 

 

Şərtlər         Varinatlar 
Ərzaq emalı 
sənayesinin  
dayanıqlığı           

 

*Ərzaq emalı sənaye sahəsinin texnoloji xəttini  
rallaşdırır və inkişafın dayanıqlı formalarını 
müəyyən edir. 
*Ərzaq emalı məhsulların orta və uzunmüddətli 
dövr üçün proqlozlaşdırır. 
*Fəaliyyət üçün Azərbaycanda hansı modelin 
seçilməsinə imkanlar yaradacaq. 
*Rəqabətədavamlı ərzaq sənaye məhsullarının 
dayanıqlı inkişafını təmin etməklə, ixrac 
potensialının yadılmasında effektli  mühitimni də 
təmin edir.  

Modernəşmə 
üçün ərzaq   
emalı sənayenin   
maddi-texniki 
imkanları 

 

*Ərzaq emalı sənayesinin təşkili üçün yeni 
texnologiyanın tədbiqinə imkanlar yaradan  
müəssisələr mövcuddur. 
*Modernizasiyanın tələblərinə uyğun kadr hazırlığı 
formalaşır. 
*Ərzaq emalı sənayesində infrastruktur sahələrin  
effektlilik səviyyəsi artır. 

 

Dövlətin apardığı ərzaq siyasəti həm də ərzaq emalı sənayesinin 
dayanıqlığını təmin edir. Bu sahədə həyata keçirilən ərzaq təhlü-
kəsizlik proqramları yeniləmək istiqamətində rasional sayıla bilər. 
Azərbaycanda ərzaq emalı məhsullarının modernləşmə proesində 
əsas optimal varintlarından sayılna yeni innovasiya tipli müəssi-
sələrinin kompleksnin yaradılması və idarə edilməsi probelmi 
önəmli strateji proqramlarının tərkibinə daxil edilməsidir. 

Azərbaycanda ərzaq emalı sənayesinin “tələb-təklif” balansı-
nın metodiki variantları çərçivəsində bir sıra yanaşmalara diqqət 
yetirilməsi məqsədəuyğun saymaq mümkündür: 

- kənd təsərrüfatının inkişafında ərzaq üzrə istehsal sahələrinin 
səmərəliliyinə diqqət yetirilməsi vacibdir; 
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- ərzaq emalı sənayesinin təşkili ilə məşğul olan sahibkarları  
“tələb-təklif” balansının effekt-liyinə dair informasiya mənbələri 
ilə məlumatlandırılması önəmli məsələlərdən biridir. Bu sahədə 
beynəlxalq praktikadan istifadə etməklə ərzaq emalı sənaye mü-
əssisələini informasiya-larına ehtiyacı təmin edə bilər; 

- elektron ərzaq emalı sənayesinin inkişafı ilk növbədə dövlət 
tərəfindən qanunu bazasının yaradılmasını önəmə gətirir. Bu 
önəm ərzaq emalı sənayesinin elektronlaşması məqsədində effek-
tli iqtisadi, sosial funksional mühitinin formalaşmasına imkanlar 
genişlənər; 

- ərzaq emalı sənayesinə əsaslı vəsait qoyuluşu, məhsulun ix-
rac potensialına investisyalarının qoyuluşunun artırılması mo-
dernləşmənin sürətləndirilməsi ilə nəticələnə bilər. Bu məqsədlə 
kompleks inkişaf proqramlarının cəlbi üçün modernizasiyanın 
“güc” qüvvəsinin  formalaşmasına imkanlar genişlənər. 

 
2.4. ƏRZAQ  KOMPLEKSİN SWOT TƏHLİLİ METODİKASI 

 
Azərbaycanın gələcək strateji iqtisadi-sosial inkişaf modelinin 

formalaşması və idarəedilməsi informasiyasının müəyyən edil-
məsi çərçivəsində SWOT 17  təhlilinin aparılması praktikasında 
əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. Yeni ideyalrının praktikasında 
iqtisadiyyatın kompleks ərazi təşkilində geniş istifadə edilir. Mə-
sələ ondan ibarətdir ki, SWOT təhlinin əsasında dayanıqlı iqtisadi 
sisteminin şaxələnmiş sahələrinin foemalarını müəyyənləşir və 
gələcəyə baxış informasiya materialının ümumi formada dəqiq-
ləşməsinə təminat  verir. 

                                                            
17  SWOT= ingilis ifadəsində: Strength (güclü tərəflər); Weaknesses (zəif tə-
rəflər); Opportunites fürsətlər), Threats (təhdidlər) deməkdir. SWOT təhlili ilk 
dəfə (1963-il) Harvat konfransında Kennetom Endryusem tərəfindən irəli 
sürülmüşdür. Müasir dövrdə elmi mənbələrində geniş istifadə edilir.  
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Ərzaq kompleksin iqtisad və sosial  proqramlarının informasi-
ya mənbələrinin praktiki məqsədində geniş istifadə edilir.  SWOT 
təhlili ərzaq kompleksin bütün sahələrinin müasir və gələcək 
inkişafını təmin edən reallıq nisbətlərini müəyyən edir. Bu mü-
əyyənlik ölkənin  iqtisadi inkişafının, o cümlədən  formalaşmaqda 
olan  ərzaq kompleksinin güclü və zəif tərəflərini; xarici çevrədən 
qaynaqlanan imkan və təhlükələrini müəyyən edir. Bu mənada 
ərzaq kompleksin SWOT yanaşma tərzi ölkənin “gələcəyə da-
yanıqlı baxış” fonunda təhlil edilir və strateji məqsədinin fonuna  
aydınlıq gətirir.   

Azərbaycanın ümumi inkişafı modelinin çərçivəsində güclü tə-
rəflərinin baxışında qiymət sabitliyinin olması, ölkənin xarici 
borcların ÜDM-ə nisbətən yüksək olmaması, şaxələnmiş sənaye 
sahələrinin dayanıqlı inkişafını təmin edən lahiyələrinnin yaradıl-
ması və s. strateji baxışlar ərzaq kompleksin modernləşmə xətti 
üçün effektli stimul yaradır. Başqa ifadə ilə desək Azərbaycanın 
dayanıqlı inkişafının təminatnda mühüm mövqeyə malik olan 
SWOT təhlili aqrar iqtisadiyyatın sənayeləşməsi ərzaq komp-
leksin struktur dəyişkənliyində yeni formalarım yaranması və 
inkişafı önəmində səmərəliliyinin artmasına imkanlar yaradır. Ef-
fektli mühit fonunda Azərbaycan qloballaşan iqtisadiyyatın çər-
çivəsinə daxil olmaq imkanının miqyasının genişləndirilməsini 
gerçəkləşdirir. SWOT təhlili baxışın Azərbaycanın qloballaşan iq-
tisadiyyat mühit çərçivəsinə daxil olması  imkanını artırır, ölkənin 
iqtisadiyyatında, o cümlədən ərzaq kompleks səhələrinin  qlobal-
laşma mühitinin formalaşmasına səbəb olur. 

SWOT təhlili əsasında ərzaq kompleksinin alqoritimi barədə 
informasiyalar kifayyət qədər elmi mənbələrinin informasiya da-
şıyıcılarında araşdırılmalar aparılmamışdır. Elmi baxımdan iqti-
sadi təhlillər sistemində isə məlumat yox dərəcəsindədir. SWOT  
təhlilinin aparıcı istiqamətində iqtisadi-sosial yanaşmalarının, xü-
susən dayanıqlı modernizasiya sərhədlərinin seçilməsi mühüm 
şərtlərdən biridir. İkinci mühüm şərt SWOT təhlilində çoxsaylı 
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riyazi, statistik materiallar əsasında ərzaq struktur formalarının 
yaradılması ideyasıdır.      

SWOT təhlili ərzaq emalı məhsullarının optimal səviyyədə se-
çilməsinə, bazar münasibətlərinin mürəkkəb və dəyişkən olduğu 
üçün uğurlu, kompleks strategiyası hazrlanmasını tələb edir.  
SWOT təhlilinin başqa yolu isə ərzaq kompleksin iqtisadi sahələ-
rinin daxili və xarici bazara uyğunlaşması və ya çevrilməsidir. 
Bazar münasibətlərinə uyğunlaşmaq ilkin olaraq ərzaq komplek-
sin potensial imkanlardan istifadə etməklə rəqabətdavamlı məhsul 
istehsalına nail olmaq mümkünlüyüdür.  

Ərzaq kompleksinin əsas baxışının ideya mənbəyi onunla ölçü-
lür ki,ölkə əhalisinin tələbatına uyğun olaraq ərzaq məhsulları ilə 
özünütəmin etməkdən ibarət olması ilə ölçülür. Bu məqsədlə də 
SWOT təhlilini elmi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dayanəlqlı 
modernizasiya fonunda ərzaq kompleksinin istehsal sahələrinin  
effektini artırmaqla yanaşı, xarici bazarın səviyyədəölkə daxilində 
aqrar-sənaye emalı strukturunun elmi əsaslarla balansının yara-
dılması tələblərinin təminatını tənzimləməsindən ibarətdir. Bu 
səbəbdən də, ölkənin kreativ, kapital və xammal resurs potensial 
qaynaqlarını və imkanlarını effektli idarə ediməsi və modernləş-
mə lahiyələrinin yaradılmasıdır. Məsələnin mühüm cəhətlərindən 
biri də ərzaq kompleksinin dayanıqlı mühitə çevrilməsinin real-
lıqlarının məqsədində SWOT təhlili mühüm əhəmiyyətə sahibdir. 
Yerli və xarici investor üçün ərzaq emalı müəssisələrinin yara-
dılması və koomersiya fəaliyyəti çərçivəsi sektoruna investisiya 
qoya bilmə baxımdan SWOT təhlinin nəticələri iqtisadi inkişaf 
üçün önəmlidir. Yuxarıda göstərilən anlayışlara uyğun olaraq 
Azərbaycanda ərzaq kompleksinin SWOT təhlinin aparılması 
ümumi yanaşmalarına aydınlıq gətirilməsini mədsədəuyğun say-
mışıq (Cədvəl 2.2.). 
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Cədvəl 2.2.  
Ərzaq kompleksin SWOT təhlili 

 
 
 
 
 
  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                       
   
 
 
 
 

Azərbaycan ərzaq kompleksinin  SWOT  təhlilinə baxış 
 

I. Güclü tərəfləri: 
* Azərbaycan makroiqtisadi baxımdan stabil siyasətinin mövqeyi. 
* Ərzaq sferanın dayanıqlı inkişafını təmin edən maliyyə resursun olması. 
* Kənd təsərrüfatının təşkili üçün ərazinin 65%-i subtropik resurs təmi-
natına malikdir.Ərzaq emalı sahələrini xammal məhsulu ilə təminatında  
kifayyət qədər resurs imkanına malikdir 
* Ərzaq məhsullarının ixrac potensialının informasiya bazası formalaşır. 
* Nəqliyyat-kommunukasiya sektorunun inkişaf potensialı. 
 

II. Zəif tərəflər: 
* Kreativ resursun kifayyət qədər olmaması. 
* Optimal səviyyədə ərzaq emalı müəssisələrin yaradılmaması. 
* Ərzaq emalı sahələrinin regionalar üzrə zəif təşklili. 
* İnvestisiya mühitinin zəifliyi. 
* Infrastruktur sahələrinin çatışmamazlığı. 
* İnkişafın neft-qaz sektorundan asıllığı. 
* Ərzaq kompleks  maliyyə bölməsinin mümkün qədər inkişaf etməməsi 
 

III. Fürsətlər: 
* Ərzaq məhsulların  bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırmaq. 
* Ərzaq emalı müəssisələrin optimallığını artırmaq imkanları. 
* Tullantısız texnologiyaya nail olması. 
* Rəqamətədavamlı məhsul istehsal sahəsinin yaradılması. 
* İxrac potensialının arırılması. 
* Ərzaq məhsullarının  sektorial inkişafı. 
 

IV. Təhdidlər: 
*Neft-qaz qiymətlərindəki dalğalanmalar. 
*Ərzaq  xammal resurs istifadəsinin qeyri-bərabərliyi. 
*Rəqabətədavamlı bazarın olmaması; 
*İxrac yönümlü ərzaq  məhsullarının təlabata uyğunlaşmaması. 
*Geni dəyişdirimiş ərzaq məhsulların daxili bazarda üstünlük qazanmaq 
meyli. 
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Ərzaq emalı müəssisələrinin iqtisadi-praktiki cəhətdən meto-
doloji mənbələrə istinad edilməsi hər bir ölkənin önəmli ərzaq tə-
minatı problemlərinin həllinin reallıqlarını tələb edir. Bu cəhətdən 
SWOT təhlilinin ölkənin iqtisadi-sosial dayanıqlğının fonunda 
aqrosənaye istehsalının kompleks təşkilinin effektinin müəy-
yənləşdirilməsi əsas ideya mənbələrindəndir. 

Ölkənin resurs potensialının imkanlarının (kreativ, kapital və 
xammal resurs potensial) ərzaq  kompleks  mühitə çevrilməsinin 
gerçəkliyi üçün SWOT təhlilinin strateji yanaşması tərzindən is-
tifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Azərbaycan ın qlobal mühitə 
meyilli  modelinin təsnifatının “tədqiqat & tədbiq” bölməsinin tə-
ləblərinin baxımından SWOT təhlili ərzaq kompleksin dinamika-
sını əsas götürərək aşağıdaıkı yanaşma ilə strateji baxışlarını təyin 
edə  bilərik. 

Azərbaycanın gələcəyə baxış konsepsiyasının tələbləri istiqa-
mətində ərzaq kompleks inkişafın təminatına gücülü və fürsət 
tərəflərinin təhlili göstərir ki,dayanıqlığın strategiyası effektli sa-
yılmalıdır. Məntiq ondan ibarətdir ki, xarici və yerli investorların 
sərmayə qoyuluşu ilə qlobal mühitlə uzlaşan ərzaq emal müəs-
sisələrinin yaradılması optimal inkişafa uyğun olacaqdır. Daya-
nıqlı inkişafı güclü tərəflərlə, zəif tərəflər arasında uyğunsuzluğu 
müəyyən etmək şərtində ərzaq kompleksin optimallıq səviyyəsinə 
nail olmaq olar. Digər tərəfdən isə təhdidlərin güclu tərəflərlə 
müqayisəsi nəticəsində fürsətlərin reallaşmasına geniş mühitin 
formalaşmasına təminat verə bilər. 
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 
ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN MODERNLƏŞMƏ XƏTTİ VƏ  

İDARƏEDİLMƏSİ  İNFORMASİYASI 
 
 
 

3.1. ƏRZAQ  KOMPLEKSİNİN RESURS TƏMİNATI 
 
Azərbaycanın dayanıqlı ərzaq siyasətinin formalaşması və in-

kişafı  aqrar  iqtisadiyyatın əsas prioritet istiqmətlərindən sayılır. 
Dövlətin apardığı siyasətə uyğun ərzaq kompleksinin elmi əsas-
larla modernəşməsi bu sahəyə investisiya qoyuluşuna xüsusi ya-
naşma ideyaları tədbiq olunur. Sahibkarlığın inkişafı istiqamətin-
də dövlətin güzəştli kreditlərinin verilməsi, investisiya mühitinin 
reallaşdırılması ərzaq kompleksinin dayanıqlı iqtisadi inkişafın 
təmin edilməsində əhəmiyyətə malikdir. İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondu (SKMF) vasitəsi ilə güşətli kreditlərinin verilməsi 
nəticəsində müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan ərzaq 
komplekslərinin yaradılası siyasəti həyata keçirilir. İnvestisiya la-
yihələrinin maliyyələşdirilməsi sahəsində, rəqbət qabiliyyətli, xü-
susilə ixrac yünümlü və idxalı əvəz edən məhsulların istehsalını 
və emalını nəzərdə tutan,eləcə də bu sahələrin inkişafını stimul-
laşdıran infrastruktur layihələrin fəaliyyətini aktivləşməsi önəmli 
sayılır. 

“Azərbaycan Respublikası regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”ların (2004-2008 və 2009-2013-cu illər üçün)  
strateji istiqamətlərinə əsasən ərzaq kompleksinin modenləşməsi 
siyasəti həyata keçirilir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, ərzaq komp-
leksin modernləşməsi hesabına respublikanın kapital balansının 
yüksəldilməsi və kapital yağımının neft sektorundan asıllığının 
nisbətən azaltmaqdan ibarətdir. 
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Qabaqcıl texnologiyaya əsaslanan ölkələrinin (Hindistan, Cə-
nubi Koreya, Rusiya və s.) təcrübəsi göstərir ki, aqrar moderniza-
siyasının xarakterik cəhətlərindən bir kimi onun kompleksliyinin 
təmin edilməsidir. Məsələn, Rusiyada dövlət siyasətinə uyğun 
ərzaq kompleksin inkişafı məqsədində dövlət proqramları qəbul 
edilir. Bu proqaramlar regional balanslaşma və aqrar iqtisadiy-
yatın diversifikasiyasına xidmət etməsi ilə fərqlənir. 

Ümumi qloballaşma praktikasına söykənməklə Azərbaycanın 
potensial  imkanlarını nəzərə almaq şərtində ərzaq kompleksin in-
kişafı üçün elm mərkəzlərini yaratmaqla yanaşı, beynəlxalq  
əməkdaşlıq çərçivələri daxilində dövlət proqaramları həyata keçi-
rilməsi məqsədəuyğundur. 

Ərzaq kompleksinin təşkili və idarə edilməsində kənd təsərrü-
fatı resurslarının potensialı üzərində yaradılır. Kənd təsərrüfatı re-
sursları şoxfunksional xarakterə malik olub, aqrar iqtisadiyyatının 
dayanıqlı inkişafının təyinatında aparıcı mövqeyə malikdir. Bu 
məqsədlə ərzaq kompleksin modernizasiyasında ilk növbədə kənd 
təsərrüfatı areallarının təbii-istehsal sahələrinin müəyyən edilməsi 
önəmli sayılır.  

Azərbaycan kənd təsərrüfatının strateji və rəqabətədavamlı ər-
zaq kompleksinin yaradılması önəmində təbii-istehsal potensia-
lına malikdir. Kənd təsərrüfatının informasiya materiallarına is-
tinad edilərək göstərə bilərik ki, təbii-istehsal sahələrinin poten-
sialını təhlil etmədən ərzaq kompleksinin modern sisteminin op-
timal variantlarının mexanizminin reallıqlarını müəyyən etmək 
mümkün deyildir. 

Azərbaycan ərazisinin çox hissəsi subtropik qurşaqda yerləş-
diyi üçün kənd təsərrüftatı məhsullarının yetişdirilməsi məqsədin-
də çox effektlidir. Ölkə daxilində kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
müxtəlif növlərinin yetişdirilməsi üçün böyük diapazonda termik-
enerji potensialına malikdir. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 
effektli areallarının 60%-dən çoxu 400-850 m hündürlükdə sub-
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tropik qurşaqda yerləşir (Əyyubov, 1975). Təbii resurs potensia-
lından optimal səviyyədə istifadə edilməsinin kənd təsərrüfatının 
dayanıqlı inkişaf funksiyasını artırır. Bu funksiyanı nəzərə al-
maqla sahə və ərazi idarəetmə prinsiplərinin harmonik uyğun-
luğuna, müxtəlif səviyyəli ərzaq kompleksin təminatı və eləcə də 
bazar üçün kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə nail olmaq çərçivəsi 
zəruridir.  

Kənd təsərrüfatı bitki sortlarının rayonlaşdırılması, məhsulun 
korrelyasiyası hər bir sort müxtəlifliyinin potensialı ərzaq komp-
leks sahələri ilə əlaqələndirilməsi zəruridir. Buna görə də kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin resurs təminatına uyğun sortların keyfiyyət 
göstəricilərini əsas götürərək perspektiv istiqamətləri müəyyən 
etmək mümkündür.  

Respublikanın təbii resurs potensialı imkanlarının dünya stan-
dartlarına əsaslanan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal etməyə 
şərait yaratmışdır. Bu məqsədlə, kənd təsərrüfatı bitkilərinin bio-
loji məhsuldarlığının artırılmasına; məhsulun texnoloji-keyfiyyət 
kompleksinin təşkilinə üstünlük verilməsi məqsədəuyğun sayılır. 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin keyfiyyət dərəcələri özünün məhsu-
larlıqda, sərmayə xərclərinin hər hektara düşən miqdarında, alınan 
məhsulun keyfiyyətində öz əksini tapır. 

Respublikanın gələcək inkişaf strategiyasının tələblərini nəzərə 
alaraq rəqabətədavamlı üzüm,meyvə-tərəfəz, texniki bitkilər, ət-
süd və s. təsərrüfat sahələrini elmi əsaslarla təşkil etmək tələb 
olunur 

Dövlət sviyyəsində həyata keçirilən kompleks və dayanıqlı 
proqramlarının = “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Praoqramları (2004-2008; 2009-2013-cü 
illər); “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və 
s. strateji əhəmiyyətli lahiyələrinin həyata keçirilməsi kənd təsər-
rüfatı məhsullarının dinamik inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb 
etmişdir .    
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Kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsal həcmi artmış, ərzaq 
kompleks müəssisələrinin xammal ilə təminatında dəyişiklikləri-
nin yaranmasına səbəb olmuşdur. Aqrar siyasətin nəticəsində 
2003-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalında müqayisəli üstünlüklər əldə edilmişdir. Bu dövr ərzin-
də = taxıl istehsalının ümumi həcmi 36.4 % (buğda-19.7%), kar-
tof - 26.2%, tərəvəz - 16.7%, meyvə - 41.8%, ət istehsalı (kəsil-
miş halda) – 48.7%, süd-47.6%, yun-36.8%, yumurta-80.1%  və 
s. məhsullar artmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulların ilboyu tə-
minatı məqsədilə ümumi tutumu 54.8 min ton olan 39 soyuducu 
kameralar istifadəyə verilmişdir. Tərəvəz istehsalında xüsusi əhə-
miyyətə malik ümumi sahəsi 27.4 hektar olan 14 istixana komp-
leksi tikililmişdir. Son on il ərzində həyata keçirilən Beynəlxalq 
layihələrdə ümumi dəyəri 390.9 mln. $ olan 10 layihə yerinə ye-
tirilmiş və 5 layihə isə icra olunmaqdadır (180.9 mln.$ miqdarın-
da).  

Azərbaycanın aqrar sahəsində cahibkarlıq yeni məzmuna malik 
olmuşdur. Bu məqsədlə 843 min kiçik (ailə-kəndli) təsərrüfatı, 36 
dövlət təsərrüfatı, 80 kənd təsərrüfatı kooperativi və s. təsərüfat 
sahələri fəaliyyət göstərir. Bunun 97.2%-i fərdi sahibkarların pa-
yına düşür. Statistik göstəricilərə əsasən = orta hesabla sahibkar 
təsərrüfatına 16.2 ha. kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi (11.1 
ha əkin yeri) düşür. Pambıq əkin sahəsinin 2.5%-i, kartofun 4.0%-
i,tərəvəzin 5.0%-i, şəkər çuğundurun 0.4%-i fərdi sahibkar təsər-
rüfatənən payına düşür. Daxili istehsal hesaına hər nəfərə orta 
hesabla 146.7 kq ərzaq buğda, 76.4 kq kartof, 167.9 kq tərəvəz, 
82.7 kq meyvə-giləmeyvə istehsal (2014-çü il ) edilmişdir.  

Tədqiqatda müqayisəli üstünlüklərin təsnifat çərçivəsində 
(2010-2014-ci illər üzrə) faktiki göstəricilərinin təlilillərinin nəti-
cələri göstərmişdir ki, ərzaq məhsullarının effektli sayılır (toyuq 
əti, süd emalı, zeytun yağı, meyvə şirələri və s.). Ərzaq məh-
sulların daxili bazarda resurs subsidiyasından faydalanması ilə 
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seçilir. Belə ki, tələb olunan bütün xammal və materialardan tam 
istifadə halı bir çox bitki mənşəli ərzaq məhsulları: meyvə-tərəvəz 
konser üzüm, tütün, çay və s. dünya bazarına nisbətən ucuz qiy-
mətə başa gəlir. 

Azərbaycanda bitki mənşəli ərzaq məhsulları ilə özünü təmin 
etmə səviyyəsinə malikdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, bitki mən-
şəli ərzaq məhsulları üçün ilkin olaraq “elmi məhsul”un idarəedil-
məsidr. Elm mərkəzlərin araşdırmalarında bitki mənşəli məhsullar 
“elm-istehsal” blokuna əsaslanır. Elmi-texnoloji  prosesləri ilə 
yaradılan müəssisələr Azərbaycan iqtisadi inkişafının strategi-
yasınıa əsaslanır. Bitki mənşəli məhsullarının 50-60%-i elmi-
tədqiqatlara əsaslanır və elmtutumlu məhsullarını əhatə edir. 18 
Miqyas nisbətində elmi-tədqiqatlara əsaslanan innovativ aqrar-
sənaye məhsullar xarici bazarda rəqabətədavamlı və kapital yı-
ğımlığı ilə fərqlənir. Azəraycanda yüksək məhsuldarlığa malik, 
kommersiya yönümlü və emaltutumlu bitkiçilik-sənaye tsiklinin 
elmi əsaslarla təşkili aqrar-sənaye klasterin optimallığı miqya-
sında strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məqsədə çatmaq üçün, inkişaf 
strategiyası aşağıdakılar üzərində çəmləşdi rilməlidir: 

* iqlim potensialından kənd təsərrüfatı bitkilərinin yararlanması; 
* yüksək məsuldarlığa malik bitkilərin yetişdirilməsi; 
* aqroemal tutumlu məhsul istehsalın inkişaf etdirilməsi; 
* elmi-tədqiqat və təcrübə yayımı xidmətlərinin istifadəsi və s.  
Son məhsul üçün daxili bazarın qorunması sahəsində ərzaq tə-

minatlı məhsulun qiymət siyasətinin təsiri və daxili bazar ilə 
müqayisədə nə dərəcədə effektliyini göstərir. Praktikada bir sıra 
məhsulların daxili bazar qiymətləri onların idxal və ixrac paritet 
qymətlərindən aşağı olduğu müəyyən edilmişdir. Bir sıra ərzaq 
məhsulların istehsalında effektlilik müşahidə edilir (alma şirəsi, 
tomat pastası və s.). Bu həmin sahələrdə fərdi mənfəətlərin kiçik 
                                                            
18 FAO: Report of the Global Consultation on agricultural Extension, Rome, 
2011. 



 Azər Qurbanzadə 
 

68 
 

olması və ya zərərin yaranmasının əsas səbəblərindəndir. Məsə-
lən, qablaşdırılmış tomat pastası daxili bazarda onun ixrac paritet 
qiymətindən 5 dəfəyədək ucuz qiymətə satılır, nəticədə həmin 
məhsulun daxili bazarda satışından 0,05%-lik mənfəət norması 
əldə edilir, lakin sosial qiymətlərlə həmin sahədən 32.7% gəlirə 
nail olmaq mümkündür. 

Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının modern siyasətinin forma-
laşmasının əsasında aşağıdakı principial müqayisəli üstünlüklərini  
göstərə bilərik: 

• bitki mənşəli ərzaq məhsullarının moden metodların tətbiqi 
tələb olunur. Önəm ondan ibarətdir ki, ərzaqemal sahələrinin fak-
tiki praktikada texnoloji təminat cəhətdən fərqlidir, istehsal po-
tensialından istifadə,  məhsula təlabət, xammal resursun vəziyyəti 
baxımdan fərqli cəhətlər mövcuddur; 

• aqrar sahədə islahatlar aparılır, buna müvafiq bir sıra ərzaq 
emal strukturlar sürətlə inkişaf edir, ilkin və təkrar emalına kapital 
yatırdılır. Bunula yanaşı, emal sənayesində əsasən istehsal gücün 
artırılmasına,bazar inkanlarının genişləndirilməsinə meyl daha 
artıqdır. İdeya istiqamət ondan ibarət olmalıdır ki, ərzaq emal 
müəssisənin modernəşməsinə doğru çağırışlar üstünlük təşkil et-
məlidir; 

• bitiki mənşəli sahələrinin yaradılması və dayanıqlı inkişa-
fını təmin edən xammal resursun kəmiyyət-keyfiyyəti önəmə gə-
tirilməlidir. Buna meyvə-tərəvəz emalı, bitki yağları,makaron və 
unlu qənnadı məhsulları və s. emal sahələri daxildir; 

• yeni texnoloji biliklərin mürəkkəb avadanlığın və nisbətən 
iri istehsal güclərinin olmasını tələb edir.Bunlara tütün və çayın 
fermentləşdirilməsi, üzümün ilkin emalı, şərab istehsalı və s. emal 
sahələri daxildir. 

Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının təminatı strategiyasında yerli 
xammal resurs tələbatının 30-35%-ni özündə birləşdirir - faktiki 
praktika modeli üzrə (2014-cü il) taxıl istehsalı 2.9 mln. ton, pam-
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bıq - 45.1 min ton, şəkər çüğunduru - 0.2 mln. ton, kartof - 0.9 
mln. ton, tərəvəz - 1.2 mln. ton, meyvə - 0.8 mln. ton, üzüm - 154 
min. ton, tütün-3.4 min. ton, yaşıl çay yarpağı - 0.5 min ton təşkil 
etmişdir.  

Bitki məhsulları istehsalının müqayisəli üstünlük nəticələri 
göstərir ki, ölkədə ərzaq və emal xammal tələbatını daxili istehsa-
lın inkişafı yolu ilə təşkili emal müəssisələrinin optimallaşmasına 
şərait yarana bilər. Buna görədə ərzaq kompleksin modenizasiyası 
önəmində aşağıdakı baxışlara üstünlük verilməsi məqsədəuyğun 
saymaq olar: 

1) müxtəlif təsnifatlı ssenarilər, yəni faktiki və “ideal” prakti-
kalar əsasında rəqabətqabiliyyətli bitki mənşəli ərzaq məhsulların 
inkişafına nail olmaq;  

2) faktiki texnologiya əsasında emal məhsullarının müqayisəli 
üstünlüklərinin ölkənin ərzaq strategiyasının tələb-təklifinə uy-
ğunlaşdırmaq;  

3) emal məhsulun kommersiya cəhətdən dayanıqlığının təmin 
edilməsi; 

4) ixrac potensial imakanlarını ödəmək üçün strateji əhəmiyyət 
daşıyan bitki mənşəli ərzaq məhsullarının potensialının önəmə 
gətirilməsi və s. 

Bitki mənşəli ərzaq təminatı modelinin əsas müqayisəli üstün-
lüklərinin indeksinin təhlili göstərir ki, iqtisadi inkişaf baxımdan 
istehsalın modernləşməsi ölkənin resurs potensilının nə dərəcədə 
istifadə edilməsi imkanına strateji baxımıdır. Faktiki praktikada, 
ölkədə bir sıra ərzaq məhsulunun emalı zamanı 7% həcmində 
təkrar istifadə olunmadan itgiyə gedir. Bu da hər nəfərə il ərzində 
54.2 kq və ya bir gündə 148 qram ərzaq məhsulunun itirilməsi de-
məkdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bitki məhsullarının ema-
lı struktur sahələri dinamik artım tempinə malikdir. Bitki mənşəli 
ərzaq məhsullarının emalında taxılın xüsusi çəkisi yüksəkdir. 
Faktiki olaraq 148 taxıl emalı müəssisələri yaradılmışdır. Məhsu-
lun 85%-ə qədəri illik gücü 10-30 min ton arasında olan kiçik 
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müəssisələr hesab olunur. Bunla yanaşı pambıq, zeytun, üzüm və 
s. əsasında emalı sahələrinin yaradılması və təminatı ön plana çəkil-
mişdir. Üzüm-şərab emalı elmi əsaslarla təşkili dayanıqlı inkişafın 
əsas istiqaməti kimi qəbul edilir. Ölkədə 1.2 mln. ton üzümün emalı 
üçün potensial ərazi resursları mövcuddur. Üzüm-şərab emalının 
diversifikasiyası ixrac potensialını təmin edən məhsul istehsalı üçün 
effekt yaradır. Önəmin daha bir istiqaməti: ölkədə yüksək keyfiyyətli 
şüşə məhsullarını istehsal etmək üçün keyfiyyətli xammal resursları 
vardır. Bitki yağlarının emalında texnoloji metodların tədbiqi iqtisadi 
effekt yaradır. Pambıq və günəbaxan yağlar “Teksun Yağ Sənaye 
ATSC tərəfindən istehsal olunur. 

Azərbaycan regionlarının əlverilşli təbii şərati fəraş tərəvəz is-
tixana kompleksində innovativ texnologiyanın tədbiqində iqtisadi 
effekt yaratmışdır. İstixana kompleksi dünya praktikasında geniş 
miqyas almışdır (Cədvəl 3.3.). 

Cədvəl 3.3.   
Azərbaycanda yaradılmış  istixana kompleksləri 

 

Sahəsi,  layihə gücü,  ha. min ton Sahəsi,  layihə gücü,  ha. min ton
Bakı, Zirə qəsəbəsi          2.0      0.8 
Bakı, Zirə qəsəbəsi          1.0      0.3 
Bakı, Zirə qəsəbəsi          3.0      1.3 
Bakı, Zirə qəsəbəsi          2.0      0.6 
Bakı, Binə qəsəbəsi        10.0     4.5 
Bakı, Binə qəsəbəsi        10.0     2.5 
Bakı, Binə qəsəbəsi         10.0    4.5 
Bakı, Bilgəh qəsəbəsi       0.4     0.2 
Bakı, Ramana qəsəbəsi     1.5     0.3 
Abşeron, Məhəmmədi      2.0     0.9 
Abşeron, Məhəmmədi       0.5    7.0 
Abşeron, Masazır qəs.       0.5    0.2 
Abşeron, Hökməli qəs.      2.5    0.9 
Abşeron, Hökməli qəs.      4.0    1.2

Şəmkir, Sarıtəpə qəs.        1.0        0.8
Şəmkir, Qapanlı kəndi      0.5        0.3
Şəmkir, Yeni Həyat kən.  6.0        2.7
Salyan, Yeni kənd            1.0        0.3
Xaçmaz, Köhnə Xudad     1.5       0.7
Şamaxı, Qarayeri qəs.       2.0       0.8
Masallı şəhər                     3.0       0.7
Masallı şəhər                     3.0       0.8
Masallı, Şərəfi kəndi         1.0       0.3
Masallı, Şərəfi kəndi         2.3       0.6
Yevlax, Kolani kəndi        2.0       0.6
Samux, Ziyadlı kəndi        2.0       0.8
Sabirabad, Kürkəndi          3.2      1.3
Sabirabad, Kürkəndi          3.2      1.4

 
 

“Torpaqsız” texnologiyaya əsaslan faraş tərəfəz keyfiyyət və 
kəmiyyət baxımdan dayanıqlı istehsal sahəsi hesab olunur. Faktiki 
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praktikada ölkənin bir çox rayonlarında və eləcə də Bakı ətrafında 
faraş tərəvəz istixana kompleksləri yaradılmışdır. Binə qəsə-
bəsində ümumi sahəsi 80 ha. olan Azərsun Holdinq Şirkətlər Qru-
puna məxsus “Green Tech” istixana kompleksi yaradılmışdır. 
Holland layihəsi əsasında yaradılan komplek yeni texnologiyalara 
əsaslanır. Ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsal edilir. İstixana 
kompleksin illik faktiki gücü 10 mln ton faraş tərəvəz istehsalı 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Müasir dövrdə faktiki praktikada 27 istixana kompleksi fəaliy-
yət göstərir, bunun 51.8%-i Bakı qəsəbələdə; 22.2-i Abşeron  ra-
yonunda, Şəmkir, Salyan, Xaçmaz, Şamaxı, Yevlax, Samux, 
Sabirabad  inzibati rayonlarda da yeni tipli istixana kompleksləri 
(ümümi cəmin-26.0 %-i) tikilimişdir.  

Azərbaycanda urbanizasiya səviyyəsinin və tərəvəz-meyvə  
məhsullarına olan təlabatın artması yaxın  gələcəkdə də istixana  
komplekslərinin yaradılması meyillərin sürətlə artacağı gözlənilir. 
Bundan əlavə qonşu ölkələrdə, xüsusən Rusiya Federasiyasındakı 
bazarının təlabatı miqyasında Azərbaycanın istixana kompleks-
lərində istehsal edilən tərəvəz məhsulların potensialı bazarın ge-
nişlənməsinə şərait yaradır.  

İstixana kompleksləri iqtisadi və sosial inkişaf dalğası üçün ef-
fektli olub, kapital yağımı, bazaralara mümkün qədər tez nufuz et-
mək miqyasında faraş tərəvəz və meyvə istehsalının artırılması, 
emal müəssisələrinin təşkilində effektli mövqe nümayiş etdirir. 
Faraş məhsullarının emalı və ixracın modernləşməsi modeli üçün 
investisiya qoyulmasını nəzərdə tutur. Tərəvəz-meyvə emalı sə-
nayesi ölkənin ən böyük istehsal sahələrindən biridir. Daxili is-
tehsal hesabına onun cəmi 42-44% arasında dəyişilir. Mövcud 
emal müəssisələri böyük istehsal gücünə malkdir. Təhlil göstərir 
ki, emal müəssisələrinin tam keyfiyyətlə işləməsi məqsədilə ki-
fayyət qədər xammal tələb olunur. 

Mövcud tərəvəz-meyvə emalı müəssisələri hazirki xammal qə-
bulu səviyyəsində istehsal gücündən istigadə etmək məqsədində 
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yeni texnologiyaya üstünlük verməklə optimallığa çata bilər. 
Məsələnin reallığı onunla ölçülür ki, faktiki və  “ideal” praktikada 
tərəvəz-meyvə emalı ölkədə müqayisəli üstünlüyə malik olub, bu 
sahəyə yönəldilmiş resurslar milli gəlirin artımına xidmət edir. 
Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, Aran iqtisadi rayonlarında mini 
emal müəəsisələrinin yaradılması daha effektli müqayisəli üstün-
lüyə malikdir. Mini emal müəssisənin tikilməsi üçün təxminən 
40-50 min $ tələb olunur. 150-200 belə müəssisənin yaradılması il 
ərzində istehsal olunan xammalın 25-30%-ni qəbul etməyə və 45-
50 mln. şərti banka əlavə məhsul istehsalına imkan verə bilər. 
İqtisadi inkişaf faktorun təhlili idyasına əsasən ölkədə 18 əsas 
tərəvəz-meyvə emalı müəssisənin yaradılması məqsədində 40-45 
mln. $ investisiya tələb olunur. 

Azərbaycanın heyvandalıq məhsullarının istehsalı müqayisəli 
üstünlüyə malikdir. Ət və süd istehsalı faktiki praktika şəraitində 
fermerlər effektli üstünlükdən yararlanırlar. Ümumi formada hey-
vandarlıq məhsullarının inkişafı faktiki çərçivəsi üçün daxili 
resursdan istifadəsi effektlik yaradır. Bu effektə görə də ət və süd 
vahidinə düşən istehsal xərcləri, maliyyə baxımından müqayisəli 
üstünlüklərə malikdir. Gələcəyə baxış strategiyasında heyvan 
ərzaq məhsulları əhalinin mərkəzi mövqe üstünlüyü ilə fərqlənir. 
Ölkənin həyata keçirdiyi diversifikasiya siyasəti yaxın gələcəyin 
çağırışında yeni texnologiya əsasında ət, süd istehsal sahələrinin 
potensilında dəyişikliklər yaradacaqdır. Daxili resususlardan  isti-
fadə etməklə mal əti, süd, qoyun əti, toyuq - broyler və s. məhsul 
istehsalı ixrac potensialına yüksəlməsi nəzərdə tutulmuşdur.    

Ölkə əhalisinin tərəvəz-meyvə məhsullarına olan təlabatın art-
ması yaxın gələcəkdə də istixana komplekslərinin yaradılması 
meyillərin sürətlə artacağı gözlənilir. Bundan əlavə qonşu ölkələr-
də, xüsusən Rusiya Federasiyasındakı bazarının təlabatı miqya-
sında Azərbaycanın istixana komplekslərində istehsal edilən tə-
rəvəz məhsulların potensialı bazarın genişlənməsinə şərait yara-
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dır. İstixana kompleksləri iqtisadi və sosial inkişaf dalğası üçün 
effektli olub, kapital yağımı, bazaralara mümkün qədər tez nufuz 
etmək miqyasında faraş tərəvəz və meyvə istehsalının artırılması, 
emal müəssisələrinin təşkilində effektli mövqe nümayiş etdirir. 
Faraş məhsullarının emalı və ixracın modernləşməsi modeli üçün 
investisiya qoyulmasını nəzərdə tutur. Tərəvəz-meyvə emalı səna-
yesi ölkənin ən böyük istehsal sahələrindən biridir. Daxili istehsal 
hesabına onun cəmi 42-44% arasında dəyişilir. Mövcud emal 
müəssisələri böyük istehsal gücünə malkdir. Təhlil göstərir ki, 
emal müəssisələrinin tam keyfiyyətlə işləməsi məqsədilə kifayyət 
qədər xammal tələb olunur. Mövcud tərəvəz-meyvə emalı müəs-
sisələri hazirki xammal qəbulu səviyyəsində istehsal gücündən 
istifadə etmək məqsədində yeni texnologiyaya üstünlük verməklə 
optimallığa çata bilər. Məsələnin reallığı onunla ölçülür ki, faktiki 
və  “ideal” praktikada tərəvəz-meyvə emalı ölkədə müqayisəli üs-
tünlüyə malik olub, bu sahəyə yönəldilmiş resurslar milli gəlirin 
artımına xidmət edir. Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, Aran iqti-
sadi rayonlarında mini emal müəsissələrinin yaradılması daha 
effektli müqayisəli üstünlüyə malikdir. Mini emal müəssisənin 
tikilməsi üçün təxminən 40-50 min $ tələb olunur. 150-200 belə 
müəssisənin yaradılması il ərzində istehsal olunan xammalın 25-
30%-ni qəbul etməyə və 45-50 mln. şərti banka əlavə məhsul 
istehsalına imkan verə bilər. İqtisadi inkişaf faktorun təhlili idya-
sına əsasən ölkədə 18 əsas tərəvəz-meyvə emalı müəssisənin 
yaradılması məqsədində 40-45 mln. $ investisiya tələb olunur. 

Heyvan mənşəli ərzaq məhsullarının istehsalı fermer təsərüfa-
tında effektli üstünlüyə malikdir. Ümumi formada heyvan mənşəli 
məhsullar gələcəyə baxış strategiyasında mərkəzi mövqe üstün-
lüyü ilə fərqlənəcəkdir. Ölkənin həyata keçirdiyi ərzaq təminatı 
siyasəti yaxın gələcəyin çağırışında yeni texnologiya əsasında ət, 
süd istehsal sahələrinin potensilında dəyişikliklər yaradacaqdır. 
Daxili resususlardan istifadə etməklə mal əti, süd, qoyun əti, to-
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yuq - broyler və s. məhsul istehsalı əhəmiyyətli mövqeyə malik-
dir. 

Regionlarda yaradılmış süd emalı  üçün xammal resursları ki-
fayət qədər genişdir. Süd-daşınmaya və saxlanmaya davamsız 
olub, qısa müddət ərzində pasterizə olunmasını tələb edir. Son 
dövrlədə Sahibkarlığa Kömək Fondunun vasitəsi ilə yaradılmış 
süd emalı müəssisələri əhalinin qida məhsulları istehsalında mü-
hüm yer tutur. Rayon mərkəzlərində təkrar emal, müasir qablaş-
dırma avadanlığına və soyuducuya malik kiçik zavodların yaradıl-
ması südün artıq istehlaka tam hazır vəziyyətdə iri çəhərlərə 
göndərilməsinə şərait yaradır. Bu fakt onu göstərir ki, ölkənin süd 
xammalı olan rayonlarında kiçik emal müəssi-sələrinin yaradıl-
ması effektlidir. Hazirki xammal istehsalını baza kimi götürsək 
yaxın gələcəkdə sahənin bütün rayonlarda inkişaf etdirilməsi üçün 
ildə 20.0-22.0 min ton xamma qəbul etmək gücünə malik 50 kiçik 
süd emalı zavodu olacaqdır (müqayisə üçün - C&C şirkətinin illik 
xammal qəbulu gücü 70.0 min tondur). Belə müəssisələr südün 
pasterizəsi ilə yanaşı separasiya,mərkəzdənqaçma avadanlığı və 
qablaşdırma sexlərinə malik olurlar və onların orta balans dəyəri 
60.0 min ABŞ dolarına bərabərdir. 

Süd məhsulları emalı və satışında Lənkəran “Palsüd MMC” 
şirəkəti ölkənin aqrar-sənaye klaster dayanıqlı inkişafında strateji 
mövqe tutur. 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan dünyanın qablaş-
dırma sənayesində lider sayılan “Tetrapark” şirkəti və həmçinin 
Almaniya, İtaliya, Türkiyə və digər Avropa ölkələrinin yeni tex-
nologiyalara əsaslanan Lənkəran “Palsüd” gündə 150 min litr süd 
emal edir. Ölkənin müxtəlif rayonlarından inək və qoyun südü 
toplanıb +40 soyudulur və sonra emala prosesində istifadə edilir. 
Yaradılmasına 32 mln. avro yatırılan süd emalı tsikli hər gün 
müxtəlif yağlılığa malik olan “Palsüd” şirkəti tərəfindən 15 adda 
46 növ ekoloji təmiz təbii süd məhsullları istehsal olunur. 
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“Gilan MMC” süd emalı müəssisələri Qəbələ, Zaqatala və Tər-
tər rayonlarında gündəlik 10 ton, Ağcabədi, Tovuz rayonlarında 
isə gündəlik 20 ton istehsal gücü olan süd emalı tsikli fəaliyyət 
göstəririr. Yüksək texnologiyalara (İtaliya, Türkiyə və s.) əsaslan 
süd emalı 9 adda məhsul növləri istehsal olunur. “AzərSun Hol-
dinq” şirkətinin nəzdində Kürdəmir rayonunda yeni texnologiya 
əsasında ayda 10 min ton süd emalı tsikli (gələcəkdə 25 min ton) 
yaradılmışdır. Burada UHT (Ultra High Tecnology) süd olduqca 
bahalı texnologiya ilə streilizə edilərək (1350-də) gigenik şəraitdə 
steril tetrapak qutularda qablaşdırılaraq əldə edilən süd çeşididir. 

Regionlarda yaradılmış süd emalı üçün xammal resursları ki-
fayət qədər genişdir. Süd-daşınmaya və saxlanmaya davamsız 
olub, qısa müddət ərzində pasterizə olunmasını tələb edir. Son 
dövrlədə Sahibkarlığa Kömək Fondunun vasitəsi ilə yaradılmış 
süd emalı müəssisələri əhalinin qida məhsulları istehsalında mü-
hüm yer tutur. Rayon mərkəzlərində təkrar emal, müasir qablaş-
dırma avadanlığına və soyuducuya malik kiçik zavodların yaradıl-
ması südün artıq istehlaka tam hazır vəziyyətdə iri çəhərlərə 
göndərilməsinə şərait yaradır. Bu fakt onu göstərir ki, ölkənin süd 
xammalı olan rayonlarında kiçik emal müəssisələrinin yaradıl-
ması effektlidir. Hazirki xammal istehsalını baza kimi götürsək 
yaxın gələcəkdə sahənin bütün rayonlarda inkişaf etdirilməsi üçün 
ildə 20.0- 22.0 min ton xamma qəbul etmək gücünə malik 50 
kiçik süd emalı zavodu olacaqdır (müqayisə üçün - C&C şirkə-
tinin illik xammal qəbulu gücü 70.0 min tondur). Belə müəssi-
sələr südün pasterizəsi ilə yanaşı separasiya, mərkəzdənqaçma 
avadanlığı və qablaşdırma sexlərinə malik olurlar və onların orta 
balans dəyəri 60.0 min ABŞ dolarına bərabərdir. 

Süd məhsulları emalı və satışında Lənkəran “Palsüd MMC” 
şirkəti ölkənin aqrar-sənaye klaster dayanıqlı inkişafında strateji 
mövqe tutur. 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan dünyanın qablaş-
dırma sənayesində lider sayılan “Tetrapark” şirkəti və həmcinin 
Almaniya, İtaliya, Türkiyə və digər Avropa ölkələrinin yeni tex-
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nologiyalara əsaslanan Lənkəran “Palsüd” gündə 150 min litr süd 
emal edir. Ölkənin müxtəlif rayonlarından inək və qoyun südü 
toplanıb +40 soyudulur və sonra emala prosesində istifadə edilir. 
Yaradılmasına 32 mln. avro yatırılan süd emalı tsikli hər gün 
müxtəlif yağlılığa malik olan “Pal Süd” şirkəti tərəfindən 15 adda 
46 növ ekoloji təmiz təbii süd məhsullları istehsal olunur. 

“Gilan MMC” süd emalı müəssisələri Qəbələ, Zaqatala və Tərtər 
rayonlarında gündəlik 10 ton, Ağcabədi, Tovuz rayonlarında isə 
gündəlik 20 ton istehsal gücü olan süd emalı tsikli fəaliyyət 
göstəririr. Yüksək texnologiyalara (İtaliya, Türkiyə və s.) əsaslan süd 
emalı 9 adda məhsul növləri istehsal olunur. “Azərsun Holdinq” 
şirkətinin nəzdində Kürdəmir rayonunda yeni texnologiya əsasında 
ayda 10 min ton süd emalı tsikli (gələcəkdə 25 min ton) 
yaradılmışdır. Burada UHT (Ultra High Tecnology) süd - olduqca 
bahalı texnologiya ilə streilizə edilərək (1350-də) gigenik şəraitdə 
steril tetrapak qutularda qablaşdırılaraq əldə edilən süd çeşididir. 

Regionlarda yaradılmış süd emalı üçün xammal resursları ki-
fayət qədər genişdir. Süd-daşınmaya və saxlanmaya davamsız 
olub, qısa müddət ərzində pasterizə olunmas. Süd-daşınmaya və 
saxlanmaya davamsız olub, qısa müddət ərzində pasterizə olun-
masını tələb edir. Son dövrlədə Sahibkarlığa Kömək Fondunun  
vasitəsi ilə yaradılmış süd emalı müəssisələri əhalinin qida məh-
sulları istehsalında mühüm yer tutur. Rayon mərkəzlərində təkrar 
emal, müasir qablaşdırma avadanlığına və soyuducuya malik ki-
çik zavodların yaradlması südün artıq istehlaka tam hazır vəziy-
yətdə iri çəhərlərə göndərilməsinə şərait yaradır. Bu fakt onu gös-
tərir ki, ölkənin süd xammalı olan rayonlarında kiçik emal müəs-
sisələrinin yaradılması effektlidir. Hazirki xammal istehsalını ba-
za kimi götürsək yaxın gələcəkdə sahənin bütün rayonlarda in-
kişaf etdirilməsi üçün ildə 20.0 - 22.0 min ton xamma qəbul et-
mək gücünə malik 50 kiçik süd emalı zavodu olacaqdır (müqayisə 
üçün - C&C şirkətinin illik xammal qəbulu gücü 70.0 min ton-
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dur). Belə müəssisələr südün pasterizəsi ilə yanaşı separasiya, 
mərkəzdənqaçma avadanlığı və qablaşdırma sexlərinə malik olur-
lar və onların orta balans dəyəri 60.0 min ABŞ dolarına bəra-
bərdir. 

Süd məhsulları emalı və satışında Lənkəran “Palsüd MMC” 
şirəkəti ölkənin aqrar-sənaye klaster dayanıqlı inkişafında strateji 
mövqe tutur. 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayan dünyanın qablaş-
dırma sənayesində lider sayılan “TetraPark” şirkəti və həmçinin 
Almaniya, İtaliya, Türkiyə və digər Avropa ölkələrinin yeni 
texnologiyalara əsaslanan Lənkəran “Palsüd” gündə 150 min litr 
süd emal edir. Ölkənin müxtəlif rayonlarından inək və qoyun sü-
dü toplanıb +40 soyudulur və sonra emala prosesində istifadə edi-
lir. Yaradılmasına 32 mln. avro yatırılan süd emalı tsikli hər gün 
müxtəlif yağlılığa malik olan “Palsüd” şirkəti tərəfindən 15 adda 
46 növ ekoloji təmiz təbii süd məhsullları istehsal olunur. 

“Gilan MMC” süd emalı müəssisələri Qəbələ, Zaqatala və Tər-
tər rayonlarında gündəlik 10 ton, Ağcabədi, Tovuz rayonlarında 
isə gündəlik 20 ton istehsal gücü olan süd emalı tsikli fəaliyyət 
göstəririr. Yüksək texnologiyalara (İtaliya, Türkiyə və s.) əsaslan 
süd emalı 9 adda məhsul növləri istehsal olunur. “Azərsun Hol-
dinq” şirkətinin nəzdində Kürdəmir rayonunda yeni texnologiya 
əsasında ayda 10 min ton süd emalı tsikli (gələcəkdə 25 min ton) 
yaradılmışdır. Burada UHT (Ultra High Tecnology) süd - olduqca 
bahalı texnologiya ilə streilizə edilərək (1350-də) gigenik şəraitdə 
steril tetrapak qutularda qablaşdırılaraq əldə edilən süd çeşididir. 

Faktiki materiallarının nəticələri göstərir ki, son dövrlərdə ər-
zaq məhsulu istehsalının həcmində süd-ət emalı məhsullarının 
istehsal dinamikasında artım səviyyəsi yüksəlmişdir (47.8%). Ra-
yonların təbii-istehsal mühütin tələblərinin önəmində yüksək 
məhsuldarlığa malik heyvanlar yetişdirilir. Əsasən ölkədə yetişdi-
rilən müxtəlif cinsli heyvanlar (qaramal, qoyunlar) yüksək məh-
suldarlığı ilə fərqlənir. Azərbaycanda 270 min baş camış vardır. 
Camış südündə 8- 12% yağ olur (inək südündən 2.4 dəfə artıqdır. 
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Əgər 1 kq yağ 22 kq  inək südündən əmələ gəlirsə, bunun üçün 8-
10 kq camış südü tələb olunur).  

Heyvan mənşəli ərzaq məhsul istehsalının kompleks təşkilinin 
əsasında ət və ət məhsulları ilə daxili təlabatının 90-92 %; quş əti 
– 85-88%; yumurta - 93-95%; kərə yağ - 50-52%; süd və süd 
məhsulları - 70-73%; balıq və balıq məhsulları - 70-72%  təmin 
edirik. Heyvan mənşəli ərzaq məhsulları ilə təminatda idxaldan 
asıllıq səviyyəsi bütün növ mal-qara və quş əti üzrə 13.8%, o 
cümlədən mal əti üzrə 12.8%, donuz əti üzrə 85.4%, quş əti üzrə 
18.4%, süd və süd məhsulları üzrə 27.3%-ə bərabərdir. Azərbay-
canda qüş əti istehsalının texnologiyasında baş verən dəyişkən-
liyin hesabına məhsul istehsalı artmaqdadır. Sön iki illərdə Sahib-
karlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən quş əti və yumurta istehsal 
edən müəssisələrə kreditlər verilmişdir.  

Heyvan mənşəli ərzaq məhsullarının emalı şəbəkəsi optimallıq 
səviyyəsinə çatmaqdadır.Bakı şəhərindəki “Milk Pri” MMC, Ağ-
cəbədi rayonundakı “Atena”, Lənkərandakı “Palsüd”, “Biləsuvar 
süd”, Səlyan “Nurgün” süd zavodu və s. ət emalı; “Kaspian Fiş” 
balıq emalı müəssisələrinin məhsulları beynəlxalq “İSO-9000” 
keyfiyyət sertifikatına layiq görülmüşdür. Son illərdə aqroemal 
müəssisələri tərəfindən qida təhlükəsizliyi vəkeyfiyyətin idarə 
olunması üzrə HACCP proqramına daxil olunması reallaşmaq-
dadır. 

Ət istehsalı yen kombinələşmiş emal müssisələrə: ətin kəsilmə-
si, çeşidlənməsi, ət məmulatlarının hazirlanması, konservləşdiril-
məsi və saxlanması üzrə müair avadanlığa malik orta ölçülü 
müəssisələrə investisiya qoyulması effektli sayılır.19 Azərbaycan-
da ət-süd istehsalın artımı (2010 -2015-ci illər) mal əti = 38.2%, 
süd istehsalı = 33.8% artmışdır. Ümumi halda ərzaq məhsulları 
nisbətində bitki mənşəli ərzaq məhsulları 5.6% artmışsa, heyvan 
                                                            
19 Strand E.G.,Jenkins I.F.Costs and returns of commercial Corn Belt farms. 
    USDA Ekonomic Research Servise FCR- 99. 2000. 
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mənşəli məhsulları isə 7.4% artması müşahidə olunur. Əhalinin 
daxili istehsal hesabına bütün növ mal-qara və quş əti ilə təminatı 
(2010-2015-ci illər üzrə) 86.4%, o cümlədən quş əti ilə təminatı - 
79.5%, süd və süd məhsulları üzrə isə 71.2% olmuşdur. 

Heyvan mənşəli məhsulları ilə təminatı idxaldan asılılıq səviy-
yəsi mal-qara və quş əti üzrə 12.8%, süd və süd məhsulları üzrə 
29.6% təşkil edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mövcud 
normalarına əsasən hər nəfərə il ərzində 70.1 kq ət və ət məh-
sulları, 359.9 kq süd və  süd məhsülları istehlak edilməlidir. 

2003-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə ət istehsalı 48.2%, süd isteh-
salı 47.2% artığı halda, bu dövrdə ölkə əhalisi 12.2% artmışdır. 
Məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, bu məhsulların istehsalı daha 
dinamik olmalıdır ki, əhalinin ət və süd məhsullarına artan təla-
batı ödənilsin. 

Təbii-iqtisadi resurslarından effektli istifadə etmək yolu ilə ət-
süd məhsulunu artırmaq mümkündür. Müasir praktikada ət isteh-
salının dinamik istehsalının resurs potensialına əsaslanır.  

 
3.2. ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN FUNKSİONAL MODERNİZASİYA 

TƏYİNATI 
 
Azərbaycan dövlətinin ərzaq-sənaye kompleksinin təşkili və 

idarəedilməsi siyasətinin əsasını funksional sahələrinin optimal 
səviyyədə yaradılmasını qarşıya məqsədində kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı və ixrac potensialı üçün dayanıqlı inkişaf 
modeli tələb olunur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və da-
yanıqlı inkişaf modelinin yaradılmasında əsas məqsəd ərzaq 
məhsullarının emalı sahələrinin yaradılması və ixrac potensialı 
önəminə elmi naliyyətlərinin tədbiq edilməsidir. Bu baxımdan 
hesab edirik ki, ölkədə ərzaq bolluğunun yaranması üçün ərzaq 
məhsullarının emalının optimal səviyyəyə çatırılmasına nail ol-
maq reallığı yarana bilər. Ölkənin valyuta gəlirlərinin artması və 
qeyri-neft sektorunun fonunda ərzaq emalı məhsulları rəqabətə-
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davamlığının təmin edilməsi problemi strateji siyasətinin tərkib 
hissəsinə çevrilməkdədir. Bu tipdə inkişaf etdiyi ölkələrdə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 50-60%-i elmi-tədqiqatlara əsaslanır və 
elmtutumlu məhsullarını əhatə edir .  

Miqyas nisbətində elmi-tədqiqatlara əsaslanan innovativ ərzaq 
məhsullar xarici bazarda rəqabətədavamlı və kapital yığımlığı ilə 
fərqlənir. Azəraycanda yüksək məhsuldarlığa malik, kommersiya 
yönümlü və emaltutumlu ərzaq emalı müəssisələrinin elmi əsas-
larla təşkili ərzaq kompleksinin optimallığı miqyasında strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. Buraya daxildir: təbii resursların kənd təsər-
rüfatında effektli istifadə edilməsi; yüksək genetik məhsuldarlığa 
malik olan bitkilərin və heyvanların yetişdirilməsi; aqroemal tu-
tumlu məhsul istehsalın inkişaf etdirilməsi və s. 

Müasir dövrdə aqrar iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri ər-
zaq kompleksinin modernizasiyasında dayanıqlı strukturlarının 
yaradılması və idarə edilməsinə əsaslanır. Yaxın gələcəkdə rəqa-
bətədavamlı ərzaq məhsulları sahələrinin dayanıqlı inkişafının tə-
minatı yaranacaq və qlobal mühitin “tələb & təklif” kondeksində 
ixrac potensialına çevrilməsiniə stimul verəçəkdir.  

Aqroemal sahələrininin texnoloji təminatı, istehsal potensialı-
nın effektliyi, məhsula təlabət, xammal resursun vəziyyəti baxım-
dan fərqli cəhətlər mövcuddur. Son dövrlərdə aqrar iqtisadiyyatda 
islahatlar aparılır, buna müvafiq bir sıra emal strukturların inno-
vasiyası yeni məzmuna çevrilir, ilkin və təkrar emalına kapital 
yatırdılır. Bunula yanaşı, emal sənayesində əsasən istehsal gücün 
artırılmasına, bazar imkanlarının genişləndirilməsinə meyl daha 
artıqdır. İdeya istiqamət ondan ibarət olmalıdır ki, aqroemal 
müəssisələrinin modernəşməsinə doğru çağırışlar üstünlük təşkil 
etməlidir; yeni texnoloji avadanlığın və nisbətən iri istehsal müəs-
sisələrinin yaradılmasını  tələb edir. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ərzaq məhsullarının emalı  
sahələri dinamik artım tempinə malikdir. Bitkiçilik ərzaq məh-
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sullarının emalında taxılın xüsusi çəkisi yüksəkdir. Faktiki olaraq 
ölkədə 146 taxıl emalı müəssisələri yaradılmışdır. Məhsulun 
85%-ə qədəri illik gücü 10-30 min ton arasında olan kiçik müəs-
sisələr hesab olunur. Üzüm-şərab sahəsində elmi əsaslarla təşkili  
və modernizasiyası dayanıqlı inkişafın əsas istiqaməti kimi qəbul 
edilir. Dayanıqlı inkişafa uyğun ölkədə 1.2 mln. ton üzümün 
emalı üçün potensial təminat mövcuddur. Üzüm-şərab emalının 
diversifikasiyası ixrac potensilını təmin edən məhsul istehsalı 
üçün effekt yaradır. Önəmin daha bir istiqaməti: ölkədə yüksək 
keyfiyyətli şüşə məhsullarını istehsal etmək üçün keyfiyyətli 
xammal resursları vardır. Bitki yağlarının emalında texnoloji me-
todların tədbiqi iqtisadi effekt yaradır. Pambıq və günəbaxan 
yağları ilkin olaraq “Teksun Yağ Sənaye ATSC tərəfindən isteh-
sal olunur. Faktiki praktikada daxili məhsulun yüksək keyfiyyəti 
və beynəlxalq müqayisəli üstünlüyə malik olması, istehlak tələ-
batının daxili istehsal hesabına ödənilməsi və ixracın artırılmasını 
prioritet istiqamətlərindən birinə çevirir. Ölkənin təbii şəraiti fəraş 
tərəvəz istixana kompleksində innovativ texnologiyanın tədbi-
qində iqtisadi effekt yaratmışdır. İstixana kompleksində “torpaq-
sız” texnologiyaya əsaslan faraş tərəfəz keyfiyyət və kəmiyyət ba-
xımdan dayanıqlı istehsal sahəsi kimi potensiallığı yüksək hesab 
olunur. 

Heyvandarlığın dinamik inkişafı nəticəsində regionlarda ət-süd 
ərzaq məhsulları istehsalının xüsusu çəkisi artmaqdadır.  Mövcud 
ət-süd istehsalı başlıca olaraq respublika daxili xammalı əsasında 
fəaliyyət göstərir. Ət-süd istehsalı Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Yev-
lax, Lənkəran və s. şəhərətrafı areallarda optimal səviyyədə təşkil 
olunmuşdur. Bu cəhətdən Bakı ət kombinatının  yeni texnologiya 
ilə ət  istehsalı artmış və keyfiyyət göstəriciləri arasında fərqlər 
dəyişilmişdir. Süd emalı effektində Bakı süd kombinatı yenidən 
qurulmuş və hazırda ölkə üzrə üzlü süd məhsulunun 80.2%-ni, 
yağın 30%-ni özündə birləşdirmişdir.    
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3.3. ƏRZAQ KOMPLEKSİN MODERNLƏŞMƏSİNDƏ KREATİV 
RESURS FAKTORU 

 
XX əsrin əvvəllərində kreativ resurs ideyasına ilk dəfə ABŞ 

tədqiqatçilarından Ricard Forda və Con Houkins tərəfindən elmdə 
istifadə olmuşdur. R.Florda və C.Houkins iqtisadi inkişaf para-
metrlərinə təhlil edərkən belə bir önəmi əsaslandırmışlar ki, da-
yanaıqlı iqtisadiyyat əslində kreativ iqtisadiyyatdır. Kreativ in-
kişafını innovativ iqtisadiyyatla əlaqələndirən tədqiqatçıların fik-
rincə kreativ ideyanın özəyi – “iqtisadi funksiyası yeni kreativ 
məzmun, ideya, texnologiya yaratmaq sahəsində çalışan insan-
lardır”.  

C.Pottun kreativ sahənin təhlilini aparmış, kreativ iqtisadiyyat, 
iqtisadi təkamül modelləşmə ideyasını vermişdir. Modelləşmə 
ideyasının önəmində iqtisadi inkişafın kreativ funksiyasının ya-
radıcı çerçəkliyinin fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
“yeni əhəmiyyətli formalar yaratmaqdır”.      

Kreativ resursa malik olan ərzaq kompleksi sahəsində çalışan 
sahibkarların sayının artması Azərbaycanda müasir davamlı ərzaq 
təminatı kompleksinin iqtisadi inkişafının əsas stimuludur. Kre-
ativ sahibkarlar ərzaq kompleks iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə 
çevrilərsə, rəqabətədavamlı ərzaq məhsullarının elmi əsaslarla 
yaradılmasında və idarəedilməsində optimal səviyyə imkanını 
qazana bilər. Azərbaycan dövlətinin qloballaşan dünyanın inkişaf 
etniş ölkələri səviyyəsinə çıxması üçün dayanıqlı baza olan in-
novasiya-texnologiya ərzaq iqtisadiyyatının yaradılmasının strate-
ji həllinin formalaşdırılmasına dair tədbirər sistemini həyata 
keçirir. Azərbaycanda kreativ ərzaq kompleksin ümumi məhsu-
lunda cəmi pay bölgüsündə 2%-ə yaxındır. Avropa ölkələrində isə 
bu kəmiyyət göstəricisi 25-30% arasında dəyişilir. BMT-nın iqti-
sadi inkişaf göstəricilərinin təhlillərinin əsas götürən ekspertlə-
rinin məlumatlarına əsasən müasir dövrdə dünya ölkələri üzrə 
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kreativ ərzaq iqtisadiyyatının payına 2,5 trln. ABŞ dollarından 
şox vəsait düşür. 

Kreativ resurslar yeni, dayanıqlı ərzaq məhsullarının iqtisadi 
inkişafı son dərəcə potensial əlavə dəyərini generasiya edir, ixrac 
potensiala malik olan yeni istehsal formalarının yaranmasına sə-
bəb olmaqla yanaşı, əhalinin ərzağa olan təlabatını optimallaş-
dırmasına səbəb olur. Kreativ ərzaq kompleksin modenizasiya-
sında yaradıcı, tədbiqi xarakterə malik iqtisadi inkişafın dayanıqlı 
forması kimi nəzərdə tutulmalıdır. 

Ərzaq kompleksin inkişafında kreativ resursdan istifadə edil-
məsi ilkin olaraq istehsal sahələrinin optimallığını artırır. “Azər-
baycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında kreativ re-
sursun kompleksin strategiyası əsaslandırılır. Elmi ideyanın əsa-
sını ölkənin kreativ resurs potensialından istifadə etməklə “kreativ 
məhsul” yaradılmasından ibarətdir. 

Dünya Bankının Bilik iqtisadiyyatı indeksi (Knowlendge Eco-
nomy Index) hesabatında Azərbaycanın gələcəkdə kreativ daya-
nıqlı inkişafa çevrilə bilməsi haqqında təkliflər irəli sürülmüşdür. 
Məsələnin yanaşması ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın gələcəyə 
baxış istiqamətli istehsala  kreativ resursun tədbiqi ilə innovasiya 
iqtisadi inkişafını motivasiya edə bilər. 

Makroiqtisadi səviyydə ərzaq kompleksin dayanıqlığında kre-
ativ resurs potensilının reallaşdırılması Azərbaycanın ərzaq məh-
sullarına olan tələbatının  təşkil edir. Bu isə ölkənin aqrar istehsal 
strukturunun komleks inkişafının formalaşmasının miqyası im-
kanlarını təmin edir. Ümumi forma daxilində milli ərzaq komp-
leksinin təşkili modelinin yaradılması strategiyasının miqyasının 
səviyyəsinin məqsədli istehsal sahələrinin ərazi təşkilinin optimal 
gösricicini  təyin edir.   

Faktiki olaraq, ərzaq-sənaye kompleks strukturun formalaşma-
sında kreativ resurs təminatının praktiki ideya mənbəyi effektli 
dayanıqlı mühit yaradır. Azərbaycanda uğurla aparılan aqrar iqti-
sadi inkişafının innovasiya siyasəti (kənd təsərrüfatının elmi əla-
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qəsi); intellektual sahibkarlıq; beyn mərkəzlərinin yaradılması; 
yeniləşmiş texnoloji avadanlıqlar və s. gələcəyə baxış strategiya-
sının əsasını əhatə edir. 

Azərbaycanın qlobal inkişaf mühitində ərzaq kompleksinin ya-
radılması mexanizmndə ilkin meyar kimi elmi potensialının əsa-
sında xammal resursdan effektli istifadə edilməsinə əsaslanır. Bu 
əsaslanma isə bir cox hallarda iqtisadi inkişaf konsepsiyasında 
ənənəvi ilkin mənbələrindən imtina etməsi zəruriyyətini qarşıya 
məqsəd qoyur. Nəticə etibarı ilə bu zərurət Azərbaycanın qlobal-
laşma mühitinə inteqrasiyası ərzaq məhsullarının ixrac poten-
sialına meyli dayanıqlı formaya çevrilməsi reallaşmaqdadır. Bu 
imkanlar ərzaq məhsullarının elmi əsaslarla texnoloji istehsalına 
və eləcə də ixracına stimul yaradır. Məsələ ondan ibarətdir ki, 
kreativ resurs xammal və kapital resurslar ilə sıxı bağlığının sə-
bəbindən ərzaq emalı məhsullarının dayanıqlı formalarının təşki-
linə imkanlar yaradır.    

Qloballaşma şəraitində ərzaq kompleksin təşkili və idarə edil-
məsinin kreativ resurs baxışın təhlili göstərir ki, onun əsas məz-
munu və ideya mənbəyi Azərbaycanın dayanıqlı inkişafını təmin 
edən və eləcə də neft amilindən asıllığının azaldılmasına xidmət 
edir. Eyni zamanda təhlildən belə bir nəticə hasil olunur ki, ərzaq 
məhsulları istehsalında kreativ resursdan effektli istifadə edilməsi 
fiziki əməyə nisbətən əqli əməyin üstünlüyü aşkar olunur. Ölkə-
nin makroiqtisadi inkişafının transformasiyanı təmin etməklə ya-
naşı və gələcək formalaşması üçün insan kapitalına sərmayə qo-
yuluşunun effektliyini artırır.     

Azərbaycan aqrar iqtisadiyyatının klasterial inkişafının təşkili 
prosesində ixtisaslı mütəxəssislərinin hazırlanmasına ehtiyac du-
yulur. Məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə ölkədə aq-
rar iqtisadiyyatının informasiya mənbələrini təhlil və elmi nəticə 
çıxaran aqronom-menecer, yeni biotexnoloji modellərin praktiki 
həllini təyin edən baytarlıq sahəsində çalışan kadrlar, aqrar-səna-
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ye müəssisələri idarə edən, kompleks proqram hazırlaya bilən mü-
həndis-proqramçı və s. yüksək peşəkar kadrlara ehtiyac duyulur20. 

Dövlət siyasətinin çərçivəsində Azərbaycanda ərzaq məhsulla-
rının keyfiyyət və ixrac potensial göstəricilərinin əsasında yara-
dılması və qlobal mühitə trasformasiyası ön sırada yer almalıdır. 
Gələcəyə  baxışa əsən ölkənin strategiyası tələb edir ki, ixtisaslı, 
çevik düşüncə qabiliyyətinə malik olan kadrlara ehtiyacı artırmaq 
lazımdır. 

Azərbaycanda aqrar və aqrar-sənaye kompleks elminin inkişafı 
üçün ixtisaslı və çevik düşüncə tərzinə malik olan prioritet ixtisas 
sahələrini özündə birləşdirən təhsil-peşə sistemlərində kadrlarının 
hazırlanmasına daha çox diqqət yetirilməlidir. Xarici investisiya-
larının ölkənin inkişafına yatırılarkən, ixtisaslı kadrların kvalifika-
siyasına müəyyən istehsal sahələrdə kifayətlənmək olmaz. Ona 
görə, istehsal prosesində kreativ resursun dəyəri, kvalifikasiyasını 
xarici investorların tələb etdiyi münasib həddə gətirmək ideya 
istiqamətləri daha effektli və dayanıqlı məzmuna malik olar. 

Aqrar iqtisadiyyat elminin idarə edilməsində dövlət səviyyə-
sində dayanıqlı proqramların hazirlanması və praktiki həllini 
özündə əks etdirən layihələr qəbul edilir. Problemin mahiyyətinə 
əsasən ərzaq emal edən müəssisələrinin yeniləşmiş texnologiyala-
ra istinad edilərək innovasiyalı məhsullar istehsalını artırmaqdan 
ibarət olmalıdır. Məsələnin önəmi ondan ibarətdir ki, kreativ re-
surs imkanlarına malik olan ərzaq məhsullarının istehsalı rəqabə-
tədavamlı olduğuna görə də qlobal mühitə dayanıqlı formada 
miqrasiya olmaq imkanını qazanır. 

Dünyanın elm mərkəzlərinin apardıqları təhlil və nəticələri 
göstərir ki, elm və təhsilin vəhdətini əlaqələndirilən platformanın 
gerçəkləşdirilməsi nisbətində kreativ resursların istifadəsi (“insan 
kapitalı” ) dayanıqlı effekt verə bilər. 

                                                            
20 V.Ə.Qasımlı.İqtisadi modernizasiya. Bakı. 2014. 
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Azərbaycanın aqrar iqtisadiyatın inkişafının probleminin miq-
yası ondan ibarətdir ki, ixtisaslı kadr metodologiyası və kreativ 
resurs potensialının idarəedilməsi ərzaq kompleksin optimal 
səviyyədə təşkili dayanıqlı inkişafı üçün kifayyət dərəcədə önəmli 
deyildir. Aqrar-sənaye müəsisələrin sahibkarları və işçi qüvvəsi 
innovativ bilik səviyyəsində olması vacibdir.   

Ərzaq məhsullarını istehsal edən müəssisələrinin modernləş-
məsi sistemi, eləcə də rəqabətədavamlı  bazara nail olmaq üçün 
məqsədyönumlü kadr siyasətində islahatlar aparılmalıdır. Bu si-
yasət ilkin olaraq istehsalın ixrac potensialını artırmaqla yanaşı, 
yeniləşmiş biliklərin istehsal prosesinə tədbiqinə də təlabat yara-
nacaqdır. Bu istiqamətdə yanaşmanın tərzində istehsal struktur və 
təhsil sahəsində əlaqələrinin təminatına üstünlük verməklə in-
tellektual kadr siyasəti praktiki təlabatı ödəmək imkanını qazana 
bilər. İntellektual kadr siyasəti ilə birlikdə aqrar iqtisadiyyatda 
klasterial struktur transormasiyasının inkişafını da önəmə gətir-
mək məqsədəuyğun hesab olunmalıdır. Bu önəmin reallığı nəti-
cəsində emal müəssisələrinin yeniləşməsinə, kəndin sosial-iqtisa-
di inkişafın formalaşması mühitinin tələblər baxımdan konstruk-
siyası formalaşması prosesi müasirləşəcəkdir.  

Aqrar iqtisadiyyatının resurs təminatının informasiya gerçəkli-
yinin əsaslandırılmasında torpaqların effektli istifadə edilməsini 
özündə əks etdirən elektron varintlar yaradılmışdır. Elektron va-
riantda Azərbaycan torpaqların kadastrı, monitorinqinin aparıl-
ması, torpaq resursun kəmiyyət və kefiyyət dərəcələrinin təhlili və 
s. konseptual məsələlər aydınlaşdırılır. Dövlət torpaq kadastr 
yanaşma və elmi əsaslandırılması beynəlxalq instititlar tərəfindən 
təşəbbüslər göstərilmişdir: Dünya Bankının “Təsərrüfatların özəl-
ləşdirilməsi”layihəsi; İsveçrənin “SECO” təşkilatının “Kadastr 
layihəsi; Yaponiyanın “JİCA” təşkilatının “Azərbaycan Respubli-
kasının ərazisinin 1: 50000 miqyasında rəqəmsal ümumicoğrafi 
xəritəsinin yaradılması layihəsi və s. Birgə fəaliyyəti nəticəsi kimi 
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200–dən artıq azərbaycanlı kadastrın təhlil və nəticələrinin elmi 
əsaslarını mənimsəmişlər. 

Ərzaq strukturun inkişafını təmin edən kompüter texnologiyası, 
intellektual idarəetmə layihələrinin yaradılması və tədbiq olunması 
“Elektron Azərbaycan” proqamının ideya mənbəyidir. Gerçəklik 
ondan ibarətdir ki,ərzaq məhsullarının elmi əsaslar əsasında öl-
kələrdə kreativ resursdan effektli istifadə etmək yolu üstünlük 
təşkil edir. Ərzaq kompleksi elmi-tədqiqatlara söykənir, innovativ 
elmi nəticələri praktiki cəhətdən həlledici əhəmiyyət daşıyır. 
“Elektron Azərbaycan” Proqramının reallaşdırılması nisbətində 
ərzaq siyasəti ölkənin kapital yığım mənbəyinə çevriləcəkdir. 
Beynəlxal təcrübənin reallıqlarına əsasən elektron proqramlar ərzaq 
kompleksin inkişafı üçün daha effektli informasiya mənbəyidir. 

“Biliklərin yayılmasının kooperativ xidməti” informasiya mən-
bəyi ABŞ ərzaq kompleks strukturunun təşkilində geniş miqyasda 
istifadə olunur. Bu dayanıqlı şəbəkə ölkə üzrə ərzaq emalı mü-
əsissəsinin bütün iqtisadi-sosial funksiyalarını özündə birləşdirmiş-
dir. Şəbəkə sahəsi ilə fəaliyyət göstərən intellektual idarəetmə mər-
kəzlərinin (o cümlədən on minə yaxın “düşünən beynə” malik olan 
tədqiqatçıları) kreativ resurslarından istifadə edilir. “Biliklərin ya-
yılmasının kopperativ xidməti”şəbəkəsində on minə yaxın “düşü-
nən beyin”ə malik olan tədqiqatçılar, fermerlər əməkdaşlıq edirlər. 

Azərbaycanda informasiyaya əsaslan idarəetmə formalarının 
ərzaq kompleksinin idarə ediməsi məqsədilə bir neçə şərtlərdən 
çox asılıdır: 1) ərzaq emalı sferasında elektor şəbəkənin tədbiqi si-
yasəti texnoloji metodlara söykənməlidir; 2) ölkənin dayanıqlı 
inkişafında ərzaq kompleksin təşkili və modernizasiya şəbəkəsin-
də innovasiya tipli elmi-tədqiqat işlərini genişləndirmək məqsədə-
uyğundur; 3) miqyas effektli tədqiqat metodlarından istifadə 
etmək şərti ilə ərzaq bazarının efffektliyini təmin etmək imkanı 
yaranır.   
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3.4. ƏRZAQ  KOMPLEKSİN  İDARƏ EDİLMƏSİNİN DÖVLƏT 
SİYASƏTİ 

 
Azərbaycan Respublikasi regionların sosial-iqtisadi inkişafına 

dair dövlət siyasətinin əsas elmi-praktiki istiqamətlərindən biri də 
respublikdaxili regionların resurs potensialından kompleks istifa-
də etməklə ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, qeyri-neft səna-
ye sahələrinin, o cümlədən aqroemal sənayesinin modernizasiya 
səviyyəsinin təmin etməkdən ibarətdir. Regionların inkişafında 
müşahidə olunan vəziyyət mövcud potensialdan səmərəli istifadə 
etməklə ərzaq-sənaye kompleksinin regionlar üzrə inkişaf səviy-
yəsini və onlar arasında texnoloji istehsal əlaqələrinin tamlığını 
yaratmaq məqsədəuyğun sayılmalıdır. Bu məqsədlə makroiqtisadi 
göstəricilər əsasında regionlarda mövcud təbii-iqtisadi potensial-
dan kompleks istifadə etməklə ərzaq məhsul emalın ayrı-ayrı 
sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha 
da genişləndirilməsinə, ixrac yönümlü  texnoloji əsaslarla məhsul 
istehsalının təşkil edilməsinə nail olmaqdır. Bu məqsədlə aqrar 
strukturun kompleks iqtisadi tədqiqinin əlaqəli təhlilinin aparıl-
ması və optimal səviyyədə idarə edilməsinə nail olmaq vəzifələ-
rindən irəli gəlir. Bu məqsədlə aşağıdakı cədvəldə regionlar üzrə 
kənd təsərrüfatının ümumi daxili məhsul istehsalının parametrləri 
verilmişdir (cədvəl 3.4.). 

Tədqiqat zamanı aqrar strukturun regionlar üzrə səmərəli in-
kişaf  səviyyəsini müəyyən edərkən ilk  növbədə kənd təsərrüfa-
tının xam məhsul kimi ümumi daxili məhsulun (ÜDM) istehsal 
səviyyəsi göstəricilərə üstünlük vermişik. Təhlillərə əsasən regi-
onlar üzrə kənd təsərrüfatının ÜDM istehsalında respublika üzrə 
bitkiçiliyin xüsusi çəkisi 62,4% olduğu halda, bu göstərici hey-
vandarlıq sferasında 37,6% təşkil edir. 
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Cədvəl 3.4. 
Kənd təsərrüfatının ÜDM  istehsalının parametrləri  

(mln. manatla, 2014-cü il) 
 

Regionlar 
Ümumi kənd 

təsərrüfatı 
məhsulları 

O cümlədən Regionlar üzrə 
cəmi kapitala 
investisiyalar bitkiçilik heyvandarlıq 

Abşeron 51,5  (1,8%) 4,3 (0,2%) 47,2 (4,5%) 208,4 (14,8%) 
Gəncə-
Qazax 

599,5   
(21,7%) 460,6 (26,7%) 138,9 (13,2%) 146,5 (10,4%) 

Şəki-
Zaqatala 242,6  (8,8%) 142,3  (8,2%) 100,3 (9,4%) 151,2 (10,6%) 

Lənkəran 338,2 (12,2%) 231,7 (13,7%) 106,5 (10,0%) 83,5  (6,0%) 
Quba-
Xaçmaz 333,9 (12,0%) 206,6 (12,0%) 127,3 (12,0%) 147,3 (10,5%) 

Aran 835,1  (31,1%) 476,0 (27,6 %) 359,1 (36,3%) 368,0(26,2 %) 
Naxçıvan 122,3  (4,4%) 68,7  (4,0%) 53,6  (5,0%) 223,6 (16,0%) 
Dağlıq 
Şirvan 116,6 (4,2%) 60,2 (3,5%) 56,4 (5,4%) 66,4 (4,7%) 

Naxçıvan 122,3  (4,4%) 68,7  (4,0%) 53,6  (5,0%) 223,6 (16,0%) 
Dağlıq 
Şirvan 116,6 (4,2%) 60,2 (3,5%) 56,4 (5,4%) 66,4 (4,7%) 

Respublika 
üzrə 2764,9 1726,4 (62,4%) 1038,5 (37,6%) 1405,8 (18,8%)

 

Mənbə: Azərbaycanın regionları. Bakı, ADSK. 2015.  
 

Qeyd: Mötərizədə verilən faiz göstəriciləri ümumi respublikaya görə hesab-
lanmışdır. 

 

Respublikamızın ayrı-ayrı regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin 
formalaşması ərazilərin təbii-iqtisadi şəraitinə, istehsalın spe-
sifikliyinə, əhalinin istehsal vərdişinə uyğun olaraq həyata keçi-
rilir. Statistika məlumatlardan göründüyü kimi respublika üzrə 
ümumi kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2764,9 mln manatla 
dəyərləndirilir. Hazırda kəndli-fermer təsərrüfatları, istehsal koo-
perativləri, kiçik müəssisələr, kollektiv müəssisələr və dövlət 
kənd təsərrüfatı müəssisələri fəaliyyət göstərir. 
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Ölkədə (2012-ci il) 2764,9 mln. manat dəyərində ümumi kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur. Regionlar üzrə aparı-
lan təhlillərinin nəticəsinə görə ən yüksək göstərici Aran (31,3%); 
Gəncə-Qazax (21,7%); Lənkəran (12,2%); Quba-Xaçmaz (12,0%) 
regionlarının payına düşür. Regionlarda ÜDM istehsalının inki-
şafına qoyulan investisiya Aran regionunda (26,2%), Naxçıvan 
(16,0%); Abşeron (14,8%); Şəki-Zaqatala (10,6%); Quba-Xaçmaz 
(10,5%) və s. regionlarda yaradılan aqro-sənaye sahələrinin in-
kişafına uyğun üstünlük təşkil edir. Ümumiyyətlə, regionlarda 
kənd təsərrüfatına qoyulan investisiya cəmi (respublika üzrə) 18-
19% arasında dəyişilir. 

Apardığımız hesablamalar göstərir ki, regionlarda kənd təsər-
rüfatı məhsulları istehsalınn idarə edilməsində təbii-iqtisadi po-
tensiallarəndan kompleks istifadə edlməsi modernizasiyanın mü-
hüm şərtlərindən sayılır. Bu potensialdan kompleks istifadə et-
məklə ərzaq-sənaye strukturunun dayanıqlı inkişafına nail olmaq 
mümkündür. Tədqiqat göstərir ki, regionların təbii-iqtisadi poten-
sialından istifadə edilməsində bir çox problemlər mövcuddur: 

• yeni istehsal texnologiyaların tətbiqi aşağı səviyyədədir; 
• bir çox sahibkarların bazar münasibətlərinə uyğun bilik və 

vərdişlərinin olması səbəbindən idarəetmə metodlarının istifadə 
edilməsində çətinlik çəkirlər; 

• fermerlər regionlarda olan qurumlarla qarşılıqlı və səmərəli 
əməkdaşlıq qurmaqda və inteqrasıya əlaqələri yarada bilmirlər; 

• sahibkarlar yerli resurslardan səmərəli və optimal istifadə  
edilməsində çətinlik çəkirlər. 

Ərzaq-sənaye strukturun idarə edilməsi məqsədində xam məh-
sul kimi bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalından 
asılıdır. Bu məqsədlə bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının 
faktiki qiymətləri arasındakı fərqlərini əks etdirən qrafik tərtib 
edilmişdir (şəkil 3.9.). 
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Şəkil 3.9. Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 

(faktiki qiymətlərlə, mln. manat). 
 

               Bitkiçilik məhsulları              Heyvandarlıq  məhsulları                     
 

Mənbə: Azərbaycan kənd təsərrüfatı. Bakı, ADSK.2015. 
    
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında baş verən struktur dəyişmə-

lərinin nəticəsində bitkiçilik və hevandarlıq məhsullarının sahə-
sinin dinamik inkişaf nəzəri cəlb edir. Təhlillər gösrərir ki, bitki-
çilik üzrə ümumi məhsulun faktiki qiymətlərlə 2005-ci ildə 988.2 
mlin manat olduğu halda, 2014-cü ildə bu göstərici-2449.4 mln. 
manat olmuşdur. Heyvandarlıq məsulları isə müvafiq olaraq 
856.6 və 2776.4 mlan manat göstəricilərinə malik olmuşdur. 

Azərbaycanın müasir əzaq məhsullarının təşkili və idarəedil-
məsi sistemində özəl təsərrüfatçılığın üstünlüyü mövcuddur. Ölkə 
üzrə ərzaq məhsul istehsalının 97%-i (2013-ci ilin məlumatına 
görə) əhali və kəndli (fermer) təsərrüfatlarında, o cümlədən bit-

2005 2008 2010 2012 2014 

2776.4

2449.4

2386.9

2458.2 

1699.5 

2106.0

1421.0

2084.9 

859.6 

988.3 
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kiçilikdə 98,9%-i və heyvandarlıqda isə 95,3%-i özəl sektorun 
payına düşür. Odur ki, regionlar üzrə təsərrüfatlarının xüsusi çəki-
sinə əsaslanaraq bitkiçilik strukturlarının faiz göstəricilərini təhlil 
etmişik. Bu göstəricilər regionların bitkiçilik üzrə ərzaq məhsul-
larının inkişafına stumul yaratmaqla yanaşı, respublikanın pers-
pektiv inkişafının təmin edilməsində bitkiçilik məhsullarının opti-
mal səviyyəsi üçün əsas parametrdir (cədvəl 3.5.). 

 

Cədvəl 3.5. 
Regionlar üzrə əsas növ bitkiçilik məhsul istehsalı 
(təsərrüfatların cəminə görə,%-lə, 2010-2015-ci il) 

 

 
Regional aspektdə təbii və əmək resursların, kənd təsərrüfatı 

istehsalının təşkili sistemində fərqlər mövcuddur. Bununla əlaqə-
dar olaraq bitkiçilk məhsullarının istehsal və istehlak səviyyəsi də 
müxtəlifdir. Müxtəlif istiqamətdə aparılan iqtisadi tədqiqatlar ak-
tual əhəmiyyət kəsb edir. Bitkiçilik məhsulları istehsalının iqtisa-
di-coğrafi tədqiqatlarının mühüm mərhələsi ayrı-ayrı regionlar 
üzrə məhsul ehtiyatları balansının tərtib edilməsilə xarakterizə 
edilir. Məhsul balansı dedikdə, hər növ bitkiçilik məhsullarının 
ilin əvvəlinə qalığı, istehsalı və idxalı ilə formalaşan ehtiyatlar və 
əhalinin istehlak etdiyi təsərrüfat sistemində istifadə edilən, ixrac 
nəzərdə tutulur.Azərbaycanın müasir heyvandarlıq məhsullarının 
98%-ə qədəri özəl təsərrüfatlarının payına düşür. Bitkiçilikdən 

Regionlar Taxıl Kartof Tərəvəz Meyvə 
Abşeron  47,3 23,5 20,7 - 
Şəki-Zaqatala 88,6 59,4 66,3 46,9 
Lənkəran  74,4 61,5 61,2 48,3 
Quba-Xaçmaz 66,5 25,7 27,4 30,2 
Aran 78,2 22,0 44,7 58,7 
Naxçıvan 70,6 41,0 55,4 34,5 
Dağlıq Şirvan 86,8 48,7 56,4 49,4 
Respublika üzrə 73,7 445,8 49,7 47.7 
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fərqli olaraq heyvandarlıqda məhsul istehsalının özünəməxsus xü-
susiyyətləri mövcuddur. 

Təhlillər göstərir ki, kənd təsərrüfatı sahələri regional xarakter 
daşımaqla yanaşı onların istehsal və texnoloji istiqamətləri arasın-
da tarazlı fərqlər müşahidə olunur. Son illərdə satış bazarlarının 
itirilməsi, emal sənayesi müəssisələrinin səmərəliyə malik bir çox 
sahələrin xüsusi çəkisi azalmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
balanslarının işlənməsinə dair proqram və metodoloji qaydalara 
əsasən (2010-cu il) respublikamızda 893 emal müəssisələri fəaliy-
yət göstərmişdir. Təhlillər göstərir ki, respublikanın taxıl ehtiyat-
larının 53,5 faizi yerli istehsal  təşkil edir, əvvəlki illə müqayisədə 
24,5 faiz artmışdır. Buna uyğun olaraq ehtiyatla idxalın xüsusi 
çəkisi aşağı düşmüş və əvvəlki illə müqayisədə 4,2 faiz taxıl idxal 
edilmişdir. Ət və ət məhsullarının 93,6 faizi əhalinin tələbatının 
ödənilməsinə, 0,1 faizi ixrac, 1,6 faizi tullantıya, 4,0 faizi emal 
müəssisələrinə sərf edilmişdir. Ət və ət məhsulları üzrə 2013-cü 
ildə özünütəminetmə səviyyəsi 86,3 faiz olmaqla, 2007-ci illə 
müqayisədə (85,2 faizə qarşı) yaxşılaşmışdır. Bununla əlaqədar 
olaraq idxaldan asılılq 13,5 faizdən 11,7 faizə enmişdir. 

Təhlillərə görə, respublikadaxili regionların kənd yaşayış mən-
təqələrinin 38 faizində ilkin emal müəssisəslərinin yaradılmasını, 
43,5 faizində mal-qara və quş tədarükü məntəqələrinin 49 faizində 
süd tədarükü məntəqələrinin  təşkili və idarəedilməsi məqsədəuy-
ğun sayılır.  

Ərzaq emal müəssisələrinin səmərəli təşkili və xammalla 
ahəngdar təmin olunması mühüm şərtlərdən biridir. Çünki tez  xa-
rab olan kənd təsərrüfatı məhsulları texnoloji emalına əsaslanır. 
Bu məqsədlə respublikanın ayrı-ayrı regionlarında aqrosənaye 
xammal istehsalının imkanları və bunun əsasında emal sənayesi 
sahələri üzrə gələcəkdə yeni istehsal komplekslərinin yaradılma-
sına tədqiqat işində diqqət yetirilir. 

Ərzaq kompleksin idarə edilməsi çərçivəsində özünütəmin-
etmə və idxaldan asıllığı səviyyəsinin təyini mühüm iqtisadi 
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əsaslarından biridir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
netinin 2014-sü il 06 iyun tarixli 182 nömrəli qərarına əsasən 
“Minimum istehlak səbəti üzrə əsas ərzaq məhsullarının istehlak 
normaları” qəbul olunmuşdur (cədvəl 3.6.). 

 
Cədvəl 3.6.   

Minimum istehlak səbəti üzrə əsas ərzaq məhsullarının  
istehlak normaları 

 
 

 
Uşaqlar 

Əmək 
qabiliyyətli

 
Yaşlılar

Orta hesabla 
əhalinin 

hər nəfəri üçün
Əhalinin xüsusi çəkisi,%     22.4 69.0 8.6 100 
Çörək və çörək məhsulları  100.5 136.8 107.9 126.2 
Tərəvəz məhsulları               100.7 97.2 85.2 97.0 
Meyvə məhsulları                 76.0 38.0 32.0 46.0 
Ət və ət məhsulları                29.6 32.9 25.6 31.5 
Süd və süd məhsulları          258.6 223.6 233.8 232.3 
Balıq və balıq məhsulları      8.0 7.7 6.8 7.7 
Yumurta,ədəd                        183.0 150.0 100.0 153.0 
Şəkər və qənnadı məmulatı   19.7 16.9 15.8 17.4 
Bitki yağları                          7.0 10.9 8.4 9.8 
Kərə yağı                               6.0 7.0 5.8 6.7 

 

 
Təhlillər göstərir ki, ərzaq-sənaye kompleks məhsullarının təs-

nifat göstəricilərində bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilə özü-
nütəminetmə səviyyəsi arasındakı bir çox ərzaq məhsulların xu-
susi çəkisində fərqlər müşahidə olunnur (cədvəl 3.7.). Ölkənin ər-
zaq balansının statistik göstəricilərinə görə, bitkişilik üzrə taxıl 
məhsulları orta hesabla 60-64%; bütün növ mal-qara və quş əti 
üzrə isə 87-92 % arasında özünütəminetmə səviyyəsinə malikdir. 

 
 



Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri 
 

95 
 

Cədvəl 3.7. 
Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilə özünütəminetmə 

səviyyəsi (%) 
 

 2007 2010 2011 2012 2013 2014 
Taxıl,cəmi                          57.0 56.5 64.8 64.3 63.9 60.6 
buğda     48.0 48.9 57.7 56.8 55.9 54.1 
Kartof     98.0 100.5 101.6 98.2 97.6 89.7 
Tərəvəz     98.8 97.6 95.7 98.9 102.3 103.4 
Meyvə   138.1 107.9 116.8 125.7 121.8 120.1 
Mal-qara və quş əti cəmi    88.1 87.7 87.2 91.8 92.4 92.4 
Mal əti və ət məhsulları     95.6 95.5 88.0 92.6 86.3 87.7 
Quş əti və ət məhsulları     74.3 70.6 79.9 87.8 98.5 98.0 
Süd və süd məhsulları        87.8 70.4 70.9 72.5 76.0 76.3 
Yumurta     98.1 97.9 77.4 96.2 100.0 99.7 

 

Mənbə: Azərbaycanın ərzaq balansları. Bakı, 2015 il.  
 

Ərzaq balansının materiallarına əsasən ölkənin ərzaq-sənaye 
kompleksi bitkiçilik məhsulları ilə təminatda idaxaldan asılılıq sə-
viyyəsi taxılın ümumi cəmi - 35-40%; heyvandarlıq məhsulları isə 
8-10% arasındadır (cədvəl 3.8.). 

Cədvəl  3.8. 
Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilə təminatda idxaldan 

asıllığı (%) 
 

  2007 2010 2011 2012 2013 2014 
Taxıl,cəmi -                      43.0 43.5 35.2 35.7 36.1 39.4 
buğda         52.0 51.1 42.3 43.2 44.1 45.9 
qarğıdalı    23.6 35.5 32.0 32.7 40.0 43.3 
vələmir          31.8 19.4 17.2 15.6 10.7 37.8 
Mal-qara və quş əti           12.4 12.9 13.2 8.8 8.1 8.1 
mal əti və ət məhsulları       5.5 5.5 12.9 8.9 14.8 13.4 
donuz əti və ət məhsulları   74.0 80.3 85.3 74.3 64.2 83.4 
quş əti və ət məhsulları       25.8 29.8 20.3 12.3 1.5 2.1 
Süd və süd məhsulları         12.5 29.6 29.1 27.5 24.3 23.9 
Balıq və balıq məhsulları    32.3 23.8 27.4 25.3 28.4 27.2 

Mənbə: Azərbaycanın ərzaq balansları. Bakı, 2015. 
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Azərbaycanda əsas növ ərzaq-sənaye məhsulları ilə təminatda 
idxaldan asıllılıq səviyyəsinin xüsusi çəkisində (2014-ci il) aşa-
ğıdakı məhsullar daxildir: un məhsulu - 5.5%, şəkərli-unlu qənna-
dı məmulatlar - 98.4 %, makaron -53.4%, kərə yağı - 48.0, şəkər 
istehsalı üçün xammal - 96.0 %, şəkər-83.6%, çay-83.6 % və s 
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL 
ƏRZAQ KOMPLEKSİN  SEKTORİAL 

MODERNLƏŞMƏSİ VƏ DAYANIQLI İNKİŞAFI 
 
 
 

4.1. ƏRZAQ KOMPLEKSİN SEKTORİAL MODERNLƏŞMƏSİ 
STRATEGİYASI 

 
Ərzaq  kompleksi  dayanıqlı iqtisadi inkişafının strategiyasının 

yaradılması, funksiaları və idarəedilməsi ilə fərqlənən sektorial 
vahidlərinin gerçəkliyinin əsasında təhlili mühüm əhəmiyyət  
kəsb edir. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiya-
sında ərzaq  məhsullarının  istehsalı və kompleks emalı məsələləri 
önəmə gətirilmişdir. Metodoloji təyinatlığı baxımından ərzaq 
məhsullarının sənaye əsaslarla təyinatının interpretasiyasına dair 
kifayyət qədər araşdırmalar kifayyət qədər aparılmasına baxmaya-
raq, bu önəmli çərçivə daxilində “ərzaq kompleksin funksional”  
sektorial anlayışı Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı kondekstində 
təhlillərinin aparılmasına üstünlük verilmişdir.    

Ərzaq kompleksin inkişafı və idarəedilməsinin təhlilində sek-
torial baxımından çoxfunksionallığının əsasını üç sfera təşkil edir:  

1) kənd təsərrüfatının inkişafı;  
2) məhsulun texnoloji emalı;  
3) ərzaq sahəsinə xidmət servis müəssisələri.  
Müasir dövrdə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə  üçüncü 

sferanın ÜDM-dakı payının əhəmiyyətli artımı onu “ərzaq servis 
iqtisadiyyatı” adlanan müstəqil iqtisadi inkişaf sahəsinə çevrilmə-
sinə səbəb olmuşdur 21. 

                                                            
21 Sau, R.K. Agricultural Revolution by Production Function, Ekonomic and    
    Political  Weekly, Vol.6, No.2 6, 2000. 
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Ərzaq kompleksin çoxfunksionallığının gerçəkliyinə aydınlıq 
gətirməklə, onun ölkədaxili strateji mövqeyi və parametrlərini 
önəmə gətirirmək olar. Metodoloji təyinatlığı önəmində bu həm 
də onunla əlaqələndirilir ki, Azərbaycanın gələcək inkişafında ər-
zaq kompleksinin modern fəaliyyət göstərilməsinə dair dövlət si-
yasəti həyata keçirilir. Müqayisəli təhlil əsasında ölkənin ərzaq 
sektorunun formalaşması baxımından dövlət və özəl sektorlar 
kompleksində təyinatı mövcuddur. Son illər ərzində milli ərzaq 
sektoru Azərbaycanın iqtisadi inkişafının başlıca sahəsinə çevril-
məkdədir. Ölkədaxili strateji ərzaq məhsullarının rəqabətədavam-
lığının təyinatında bu sektorun özünün yetərli dərəcədə resurs 
potensialına malik olması ilə fərqlənir. Ərzaq sektoru iqtisadi si-
yasəti önəmli mərhələyə çevrilmişdir. Bu siyasət yalnız lokal 
məzmunda deyil, həm də regional və qlobal miqyaslarının əhatə  
dairəsinin genişləndirilməsindən ibarətdir. Məsələnin mahiyyəti 
onunla ölçülür ki, dövlət tərəfindən milli ərzaq kompleks strategi-
yası yaxın və orta müddətdə dayanıqlı inkiaşfı  iqtisadi, sosial, 
texniki və siyası kondekstdə əsaslandırılması önəmi reallaşmaq-
dadır. İqtisadi inkişaf kontekstinin əsasında milli ərzaq məhsulla-
rının rəqabətədavamlı və ixrac potensiala malik olan və ərzaq təh-
lükəsiszliyin təminatını ehtiva edir. Əhalinin sosial ərzaq təminatı 
kondeksti, aqrar elmi və digər humanitar sferalarda inkişafa isti-
qamət verən siyasət ölkənin dayanıqlığını təmin edən şərtlərdən 
biridir. Siyasi kondeks isə milli ərzaq kompleks dəyərlərin ərzaq 
təhlükəsizliyin diplomatiyası ilə qlobal mühitə adaptasiyasının 
təşkilinin özündə birləşdirilməsindir. 

Hazırkı ərzaq sferasının sektorial inkişaf strategiyasının əsasını 
qloballaşan iqtisadi mühitdə milli ərzaq kompleksinin  şaxələnmiş 
struktur sahələri ilə əlaqələndirilməsi məsələsi dövlət tərəfindən 
önəmə gətirilir. Qlobal enerji layihələri, maliyyə-kapital siyasəti, 
şaxələnmiş istehsal sturkturun yaradılması və idarə edilməsi və s. 



Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri 
 

99 
 

rasional ideyalarının tədbiqi prosesində ərzaq kompleksinin yara-
dılması və reallaşdırılmasının optimal səviyyəsdə iştirak edir . 

Ərzaq kompleksin dayanıqlı inkişafının gələcəyə baxışı ten-
densiyasında funkısional təyinatının mühüm mövqeyi möcuddur. 
Buraya daxildir: ərzaq təmayüllü xammal məhsulları; məhsulun 
texnoloji emalı səviyyəsi və ölkənin dayanıqlı ərzaq-sənaye kom-
pleksinı təmin edilmə. 

Qloballaşan ərzaq kompleksin təyinatı ölkədə baş verən siyasi  
və iqtisadi dəyişliklərinin gerçəkliyi ilə bağlı məsələlərinin təh-
lillərinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Bu gercəklik fonunda ər-
zaq kompleksin sektorial inkişafı və modernizasiyası ölkənin hə-
rəkətverici sahələrindən hesab olunur aşağıdakı ideyalarını əsas-
landırmaq olar:  

• ərzaq kompleksin çoxfunksional optimal səviyyəsinin təşki-
li və idarə olunması ölkənin qlobal mühitilə inteqrasiyasını neft-
qaz resurslarını müəyyən səviyyədə əvəz edə bilər;  

• aqrar kompleksain sektorial şaxələnməsi və idaeəedilməsi 
effektliyin artımamına imkan yaranar; 

• dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatının kompleks təminatı ölkədaxi-
li rəqabətədavamlı və ixracyönümlü məhsul istehsalın optimallıq 
səviyyəsini artıqmaq imkanını artırar. 

Azərbaycan dövlətinin ərzaq kompleksinin sektorial təşkili və 
idarəedilməsi siyasətinin əsasını funksional sahələrinin optimal 
səviyyədə yaradılmasını qarşıya məqsəd qoymuşdur. Kənd təsər-
rüfatı məhsullarının emalı və dayanıqlı inkişafında ərzaq məhsul-
larının emalı sahələrinin yaradılması önəmli sayılır.Bu baxımdan 
hesab edirik ki, ölkədə ərzaq bolluğunun yaranması üçün sektorial 
ərzaq məhsullarının emalı  kompleksinin çoxfunksional xarakterə 
malik olmasını nəzərə almaqla, ümumi emal məhsulllarının opti-
mal səviyyəyə çatırılmasına nail olmaq mümkündür. Ölkənin val-
yuta gəlirlərinin artması və qeyri-neft sektorunun fonunda ərzaq 
məhsullarının emalı rəqabətədavamlığının təmin edilməsi proble-
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mi strateji siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. Bu tipdə 
inkişaf etdiyi ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının 50-60%-i 
elmi-tədqiqatlara əsaslanır və elmtutumlu məhsullarını əhatə edir .  

Miqyas nisbətində elmi-tədqiqatlara əsaslanan innovativ ərzaq 
məhsullar xarici bazarda rəqabətədavamlı və kapital yığımlığı ilə 
fərqlənir. Azəraycanda yüksək məhsuldarlığa malik, kommersiya 
yönümlü və emaltutumlu ərzaq emalı məhsullarının elmi əsaslarla 
təşkili optimallığı miqyasında strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bura-
ya daxildir, təbii resursların kənd təsərrüfatında effektli istifadə 
edilməsi; yüksək genetik məsuldarlığa malik olan bitki və hey-
vanların yetişdirilməsi; aqroemal tutumlu məhsul istehsalın inki-
şaf etdirilməsi və s. 

Ərzaq məhsullarının texnoloji təminatı, istehsal potensialının 
effektliyi,  məhsula təlabət, xammal resursun vəziyyəti baxımdan 
fərqli cəhətlər mövcuddur. Son dövrlərdə aqrar sahəsində islahat-
lar aparılır, buna müvafiq bir sıra emal strukturlar sürətlə inkişaf 
edir, ilkin və təkrar emalına kapital yatırdılır. Bunula yanaşı, emal 
sənayesində əsasən istehsal gücün artırılmasına, bazar inkanları-
nın genişləndirilməsinə meyl daha artıqdır. İdeya istiqamət ondan 
ibarət olmalıdır ki, aqroemal müəssisənin modernəşməsinə doğru 
çağırışlar üstünlük təşkil etməlidir; yeni texnoloji avadanlığın və  
nisbətən iri istehsal güclərinin olmasını tələb edir. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ərzaq məhsullarının emalı  
sahələri dinamik artım tempinə malikdir. Bitkiçilik ərzaq  məhsul-
larının emalında taxılın xüsusi çəkisi yüksəkdir. Faktiki olaraq  
ölkədə 146 taxıl emalı müəssisələri yaradılmışdır. Məhsulun 
85%-ə qədəri illik gücü 10-30 min ton arasında olan kiçik müəssi-
sələr hesab olunur. Üzüm-şərab tsiklinin elmi əsaslarla təşkili da-
yanıqlı inkişafın əsas istiqaməti kimi qəbul edilir. “İdeal” prakti-
kada ölkədə 1.2 mln. ton üzümün emalı üçün potensial ərazi re-
sursları mövcuddur. Üzüm-şərab emalının diversifikasiya dalğası 
ixrac potensilını təmin edən məhsul istehsalı üçün effekt yaradır. 
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Önəmin daha bir istiqaməti: ölkədə yüksək keyfiyyətli şüşə məh-
sullarını istehsal etmək üçün keyfiyyətli xammal resursları vardır. 
Bitki yağlarının emalında texnoloji metodların tədbiqi iqtisadi 
effekt yaradır. Pambıq və günəbaxan yağlar “Teksun Yağ Səna-
ye” ATSC tərəfindən istehsal olunur. Faktiki praktikada daxili 
məhsulun yüksək keyfiyyəti və beynəlxalq müqayisəli üstünlüyə 
malik olması, istehlak tələbatının daxili istehsal hesabına ödənil-
məsi və ixracın artırılmasını prioritet istiqamətlərindən birinə çe-
virir. Son dövrlərdə yaradılmış fəraş tərəvəz istixana kompleksin-
də innovativ texnologiyanın tədbiqində iqtisadi effekt yaratmışdır. 
İstixana kompleksində “torpaqsız” texnologiyaya əsaslan faraş tə-
rəvəz keyfiyyət və kəmiyyət baxımdan dayanıqlı istehsal sahəsi 
kimi potensiallığı yüksək hesab olunur. 

Azərbaycanın ət-süd istehsalı yeni texnologiyaya əsaslanan ət 
və süd kombinatları yaradılmışdır. Ət-süd məhsullarının dinamik 
inkişafı nəticəsində rayon üzrə xüsusu çəkisi artmaqdadır. Ət-süd 
istehsalında Aran regionu (ət-34.7%; süd-38.2%); Gəncə-Qazax 
(ət-13.2%; süd-14.3%); Şəki-Zaqatala (ət-12.3%; süd -14.2%) və 
s. fərqlənir. Mövcud ət-süd istehsalı başlıca olaraq respublika da-
xili xammalı əsasında fəaliyyət göstərir. Ət-süd istehsal tsikli Ba-
kı, Gəncə, Sumqayıt şəhərətrafı areallarında təşkil olunmuşdur.      
Kənd təsərrüfatı ərzaq-sənaye strukturunun əsas sahəsidir və onun 
digər iqtisadi sahələri ilə inteqrasiyası nəticəsində formalaşır. İqti-
sadi tədqiqatların təhlili göstərir ki, ərzaq-sənaye kompleksinin 
inteqrasiya və formalaşması istiqamətləri dayanıqlı inkişafının 
əlaqaləri sistemindən asılı olaraq gerçəkləşir. Dayanıqlı inkişafın 
müəyyən istehsal çərçivəsində ərzaq-sənaye strukturun tipoloji 
cəhətdən formalaşmasını təmin etməklə yanaşı, reallaşdırılmış 
təsərrüfat qruplarının məcmusudur. 

Fikrimizcə, iqtisadi aspektdə tipoloji yanaşmanın nəzəri əsasını 
tədqiqat obyektlərinin vəhdətini yaradan keyfiyyət qruplarının 
(tipləri) qarşılıqlı vəhdətini təşkil edir. Metodiki baxımdan ərzaq-
sənaye kompleksin yaradılması və onun tipoloji xüsusiyyətləri 
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əsasında Azərbaycanda ərzaq və qeyri-ərzaq təsnifatı bölgüsü təd-
qiqat prosesində araşdırmalarının mühüm əhəmiyyəti vardır. Azər-
baycanın təbii-iqtisadi şəraitinin potensial imkanlarını nəzərə alaraq 
ərzaq-sənaye kompleksinin təsnifatının əsasında iqtisadi təhlillərin 
aparılmasına üstünlüklər verilmişdir. Çünki tipoloji yanaşma və 
onun nəticələri ərzaq istehsalı sistemini sürətləndirir və onun iqti-
sadi mexanizminin səmərəliyinin artırılmasına şərait yaradır.  

Araşdırmalar göstərir ki, aqrar-sənaye strukturun iqtisadi cə-
hətdən tipologiyası olduqca mürəkkəb texnoloji proseslərə malik-
dir. İqtisadi cəhətdən kənd təsərrüfatının emal sənayesi ilə əlaqə-
lərinin təsnifatından bəhs edərkən, onun üç tipoloji istiqamətinə 
diqqət yetirməyi qanunauyğun hesab edirik (şəkil 4.10.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.10. Azərbaycanda ərzaq kompleksin təsnifat funksiyaları 
 
Ərzaq məhsulları emalı çox mürəkkəb texnoloji prosesləri əha-

tə etməklə yanaşı, istehsal sahələrinin tarazlıq nisbətlərinin səviy-
yə göstəricilərini tənzimləyir. Ərzaq məhsulları emalı sahələri 

Ərzaq kompleksinin təsnifat parametrləri

Kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı

Ərzaq məhsulları 
emalı 

İstehsal vasitələri və 
əmək ehtiyyatları 

- Taxıl  
- Meyvə-tərəvəz 
- Süd-ət   
- Çay  
- Şəkər çuğunduru 

və s. 
 

- Un və yarma 
- Spirt 
- Pivə 
- Ət ərzaq 

məhsulları 
- Süd ərzaq 

məhsulları 
- Bitki yağları və s. 

- Maddi-texniki 
bazası 

- Nəqliyyat  
- Aqrotexniki 

avadanlıqlar 
- Elmi-tədqiqat 
- Əmək ehtiyyatı 
- Maliyyə vəsaiti  və s. 
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texnoloji xüsusiyyətlərinə görə iki təsnifata ayırır: ilkin emal və 
təkrar emal sahələri. İlkin emal sahələrinin xammal ərazilərə ya-
xın yerləşdirilməsi (məsələn, un üyütmə müəssisələri, meyvə-tə-
rəvəz emalı və s.) məqdəsəuyğun hesab edilərsə, təkrar emal mü-
əssisələrinin (çörəkbişirmə, konditer, və s.) istehlak bazarlarına 
yaxın olması əlverişli sayılır. 

Tipoloji cəhətdən qeyri-ərzaq məhsullarının emalı sahələrində 
ilkin və təkrar emal sahələrindən ibarətdir. İstehsal dövriyyəsi ha-
lında biri digəri üçün xammal məhsulları yaradır. İlkin emal sa-
hələrinin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal yerlərində təşkil 
edilməsi iqtisadi cəhətdən optimal sayılır. Sonrakı mərhələlərin təş-
kili istehlak ərazilərə yaxın olması məqsədəuyğundur. Ərzaq-sə-
naye sahələrinin ərazi təşkilinin bu iki tipoloji prinsipinin hər biri 
istehsal-texnoloji əlaqələrindən irəli gəlir. Lakin onların idarə edil-
məsi formaları arasında müəyyən dərəcədə fərqlər mövcuddur. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən müəssisələrin təşkila-
ti-idarəetmə xidmətlərinin formalaşması zəruri hallardan biridir. 
Hər növ məhsul və xammalın fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun gələn 
daşınmaların təşkili, iqtisadi səmərəlilik, tələbata uyğun gələn kə-
miyyət və keyfiyyətdə məhsul istehsal etmək; əlaqəli istehsal sa-
hələrinin tarazlı inkişafını təmin etmək və s. tipoloji modelin tər-
kib hissəsidir. Tipoloji model qurulmadıqda və digər iqtisadi sa-
hələrinin yaradılmadıqda aqrosənaye müəssisələrinin iqtisadi sə-
mərəliliyinin həddi çox aşağı olur. 

Fikrimizcə, aqrar-sənaye sahələrində xidmət şəbəkəsinin  yara-
dılması və inkişaf etdirilməsi ilk növbədə işsizlik probleminin 
həlli, yoxsulluğun aradan qaldırılması, ərzaq təhlükəsizliyinin tə-
min edilməsi baxımından əhəmiyyətli sayılır. Azərbaycanın iqti-
sadi inkişaf  strategiyasının əsas problemlərindən biri də aqroemal 
müəssisələrinin modernizasiyasının idarəedilməsi tamamilə yeni 
istiqamətdə həyata keçirilməsindən ibarətdir. Əsas vəzifə yeni ər-
zaq emal müəssisələri əsasən respublikanın müxtəlif regionlarında 
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yerləşdirilməlidir ki, bu da onları istehlak və xammal mənbələrinə 
daha da yaxınlaşdırmağa şərait yaradacaqdır.  

Yeni yaradılacaq ərzaqemal müəssisələrinin səmərəli iqtisadi-
sosial göstəricilərə malik olması üçün onların istehsal həcmini tə-
yin edərkən xammalın və hazırlanmış məhsulun keyfiyyət variant-
ları müəyyən edilməlidir. Bu da gələcəkdə respublikada daxili 
xammal hesabına regionlarda davamlı isyehsal sahələrinin tipoloji 
təşkili üçün şərait yarada bilər. Respublikanın qarşıdakı inkişaf il-
lərində əhalisi 60-90 min və daha çox olan inzibati rayonlarında 
iri və orta güclü ərzaqemal müəssisələrinin təşkili faydalıdır. Bu 
rayonlarda pərakəndə bir neçə kiçik müəssisənin əvəzinə daha iri 
müəssisələrin yaradılması iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. 

Azərbaycan şəraitində ərzaq emal məhsulu strukturunun idarə-
edilməsi istiqamətində regional xüsusiyyətləri nəzərə alaraq təsni-
fat göstəricilərinə diqqət yetirmişik. Müəyyən olunmuşdur ki, 
yerli istehlak funksiyasını daşıyan müəyyən ərzaq emal sahələri 
(un, ət, pivə, qənnadı, şərab və s.) bir region əhalisinin tələba-
tından çox, bir neçə regionun tələbatını ödəmək səviyyəsində 
yaradılmaqla daha yüksək iqtisadi səmərə verə bilər. Məsələn, 
hətta böyük regionun  tələbatını ödəyə biləcək 350 min dekalitr 
gücünə malik olan pivə zavodunun tipli layihəsi göstərir ki, belə 
müəssisənin yaradılması iqtisadi cəhətdən əlverişli deyildir, çünki 
o, aşağı rentabelli (10 faiz) olduğundan, kapital qoyuluşunun istis-
mara veriləndən ancaq 12 il sonra ödəyə bilər. 

Hesablamalar göstərir ki, regionlararası iri və orta güclü ərzaq 
emal müəssisələr daha çox modernizasiyaya meyl göstərir. Təhlili 
göstərir ki, ölkənin regionlarında kənd təsərrüfatının ilkin emalı 
(şərab, konserv, şəkər istehsalı və s.) özünü doğruldur. Digər tə-
rəfdən isə ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən iri müəssi-
sələrinin yaradılması çoxlu miqdarda xammal tələb edir. Xammal 
bazasının yüksək səviyyədə təşkili ilk növbədə kənd təsərrüfatının 
regionlar üzrə optimal səviyyədə təşkilinə nail olmasını tələb edir. 
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İqtisadi araşdırmalar göstərir ki, ərzaq kompleksinin  effektiv-
liyinin modernizsiyası ölkənin strateji problemlərindən sayılır. 
Yeni texnologiyaların tətbiqi və istehsalım diversifikasiyası ərzaq 
kompleksinin təsnifatını təmin edir. Dövlət proqramlarında gös-
tərilir ki, ölkənin aqroemal müəssisələrində istehsal edilən məh-
sulların optimal səviyyəsi ilk növbədə çoxşaxələnmənin dayanıqlı 
inkişafla tənzimlənməsi tələb olunur. Belə ki, modernizasiya 
müxtəlif kombinasiyalı ehtiyatların istehsal prosesinə cəlb et-
məklə sosial-iqtisadi xarakterli amillər kompleksindən kənarda 
həyata keçirmək mümkün deyildir. 

Respublikanın gələcək inkişafa uyğun olaraq optimalllıq səviy-
yəsində ərzaq komplekslərinin yaradılması və idarə edilməsi üçün 
investisiya siyasəti həyata keçirilir. Məlumdur ki, böyük istehsal 
gücünə malik olan komplekslərinin həm iri həcmli xammal məh-
sulları və həm də böyük həcmdə investisiya vəsaitləri tələb olu-
nur. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin iqtisadi ekspertlə-
rinin məlumatına görə ölkəmizin regionlarında ildə 20 milyon 
şərti banka tomat pastası istehsal edən müəssisənin tam gücü ilə 
fəaliyyətə başlaması üçün il ərzində 54,0 min ton xammal tələb 
olunur. Aqroemal prosesində xammal və xidmət materiallarının 
alınmasına isə 2,84 milyon ABŞ dolları həcmində kapital qoyul-
malıdır. Ölkənin “tələb-təklif” modelinin imkanlarını nəzərə al-
maqla kiçik və orta istehsal gücünə malik olan, investisiya qoyu-
luşu ilə sərfəli sayılan ərzaqemal müəssisələrinin təşkili müasir 
dövr üçün faydalıdır. 

Müasir dövrdə ölkədə kənd təsərrüfatı xammalının emalı və ər-
zaq məhsulları ilə məşğul olan 1759 müəssisə fəaliyyət göstərir. 
Onların 1121-i qida məhsulları, içkilərin və tütünün emalı, 540-i 
toxuculuq sənayesi, 98-i isə dəri və dəri məmulatlarının emalı ilə 
məşğuldurlar. O cümlədən buraya 114 üzüm, 16 şərabçılıq, 42 
konserv, 14 pambıqtəmizləmə, tütün fermentləşdirmə  müəssisəsi 
fəaliyyət göstərir. Respublikada heyvandarlıq məhsullarının ema-
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lına xidmət edən 32 ət-süd, 3 yağ-piy kombinatı, 14 çay fabriki 
yaradılmışdır. 

 
4.2. ƏRZAQ KOMPLEKSİN RESURS  EHTİYATLARI VƏ  TƏYİNATI 

 
Azərbaycan dövlətinin apardığı iqtisadi-sosial siyasətinin tər-

kib hissələrindən biri də ərzaq ehtiyatların kompleksliyinə uyğun 
proqramların hazırlanmasından ibarətdir. Beynəlxal təcrübəyə 
əsaslanan ərzaq siyasəti ölkənin potensial resurs imkanlarını də-
yərləndirməklə özünütəminetmək strategiyası həyata keçirilir. 
BMT-nın  Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) metodo-
loji tövsiyələrinə əsaslanaraq ərzaq məhsullarının ehtiyat mənbə-
ləri elmi əsaslarla müəyyən edilməsinə dair strateji proqramlar  
dövlət siyasətinə uyğunlaşdırılmışdır. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri (2014-cü il) arasında 
taxıl və paxlalı bitkilərin xüsusi çəkisi 62.0% olduğu halda, kar-
tof, tərəvəz və bostan bitkiləri – 25.0%, yem bitkiləri - 10.3%, 
texniki bitkilər isə 2.7% təşkil edir. Ölkə üzrə 1 km2 əraziyə 111 
nəfər düşür. 100 ha kənd təsərüfatına yararlı torpağa görə 201 nə-
fər, hər nəfərə görə isə 0.50 kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahə-
si düşür. 

Azərbaycan ərzaq kompleksinin strukturunda bitkiçilik məh-
sullarının mövqeyi və istehsal səviyyəsi tarixən üstünlük təşkil et-
mişdir. Bu səbəbdən də ərzaq kompleksi təminatında bitkişilik 
məhsullarının xüsusi çəkisi bütün dövrlərdə artması müşahidə 
olunur.  

Bitkiçilik kompleks ehtiyatlarının iqtisadi dinamikası göstərir 
ki, son dövrlərdə ölkədə aparılan ərzaq siyasətinin dayanıqlı inki-
şafının səviyyəsi artmış, idxaldan asıllığı azalmağa doğru meyllər 
müsbət həllini almaqdadır. Bu göstəricilər daxilində daxili resurs-
lar hesabına taxıl, tərəfəz, kartof və digər ərzaq məhsullarının artı-
mı diqqəti cəlb edir (şəkil 4.11.).  
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Şəkil 4.11. Bitkiçilik ərzaq məhsullarının inkişafı    

Azərbaycanda bitkiçiliyin inkişafı təbii resurslardan kompleks 
istifadə etməyə geniş imkanlar yaratmışdır. Bu imkanlar daxilində 
ərzaq məhsullarının istifadəsi önəm yaradır. Ərzaq məqsədləri 
üçün bitkiçilik sahələrinin elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi,onun 
texnoloji strukturlarının yaradılması strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev cənablarının 2014-cü ili 
“sənaye ili” elan etməsi  kənd təsərrüfatı məhsullarının texnoloji 
əsaslarla istehsalına diqqət yetirilmiş və sənaye əsaslarla ərzaq 
kompleksinin yaraldıması önəmə gətirilmişdir. 

Sənayeləşmə və bitkiçilik məhsullarının yüksəlişi Azərbayca-
nın ərzaq kompleksində effektliyin artmasına zəmin yaradır. Mən-
tiqi olaraq, müasir inkişaf mərhələsində bitkiçilik sektoru moder-
nizasiya ilə uzlaşmaqdadır. Gələcək inkişaf prizması baxımına 
diqqət yetirsək,  ölkənin ərzaq  sektorunun modernləşməsi  böyük  
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əlavə dəyər yaratmaq imkanına malikdir. 
Bitkiçilikdə taxıl istehsalı və ehtiyat balansı ildən-ilə artmaqda-

dır. Taxıl əkinləri düzənliklərdə suvarma, dağlıq sahələrdə isə də-
miyə şəraitində aparılır. Ölkədə müxtəlif taxıl,xüsusən buğda növ-
ləri (70%) yayılmışdır və ərzaq məhsulu kimi istifadə edilir. Məh-
suldar buğda növlərinin (bərk buğda və s.) yetişdirilməsi sahəsində 
son illərdə müəyyən səviyyədə idxaladan asılılıq azalmışdır. 

Azərbaycanda buğda ehtiyatı və istifadə edilməsi səviyyəsi di-
namik olaraq dəyişilmələrə məruz qalır. Məsələn, buğda ehtiyatı 
2007-ci ildə 3.1 mln.ton olduğu halda, bu kəmiyyət göstəriciləri 
2010-cu ildə -3.5 mln. ton; 2012-ci ildə - 3.9 mln. ton; 2013-cü il-
də - 4.3 mln. ton və 2014-cü ildə isə 3.8 mln. ton buğda ehtiyatla-
rına malik olmuşdur.  

Buğda ehtiyatları və onlardan istifadə edilməsi ölkənin ərzaq 
resurs potensialının modernizasiyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir (cədvəl 4.9.). 

 Cədvəl 4.9. 
Buğda ehtiyatları və istifadə  edilməsi səviyyəsi (mln.ton) 

 

Sahələr 2007 2010 2012 2013 2014 
Ehtiyatlar:               3.2 3.5 4.0 4.3 3.8 
istehsal   1.3 1.2 1.8 1.8 1.4 
idxal    1.4 1.3 1.4 1.4 1.2 
İstifadə edilməsi:     3.1 3.5 4.0 4.3 3.8 
ərzaq üçün               1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 
qeyri-ərzaq üçün      0.2 0.5 0.4 0.4 0.4 

 

Mənbə: Azərbaycanın ərzaq balansları. Bakı. 2015. 
 

Taxıl ehtiyatları daxilində qarğıdalı məhsulunun xüsusi çəkisi 
müəyyən dərəcədə artmaqdadır. Qarğıdalı  ehtiyatı 467.4 min ton 
hesablanmışdır (2014-ci il). Bu kəmiyyət 2007-ci ilə müqayisədə  
219.5 min ton çoxdur. Ölkədaxilində hər il qarğıdalıdan 430-450 
min tondan artıq müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir (cədvəl 
4.10.). 
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Cədvəl 4.10. 
Qarğıdalı ehtiyatları və istifadə edilməsi səviyyəsi (min ton) 

 

Sahələr 2010 2011 2013 2014 
Ehtiyatlar:               291.8 284.3 432.3 467.4 
istehsal   136.0 152.3 208.2 203.6 
idxal    74.8 71.7 138.8 155.2 
İlin əvvəlinə qalıq           81.0 60.2 85.3 108.5 
Ərzaq üçün istifadə edilməsi:    104.9 96.2 147.9 158.2 

 

Mənbə: Azərbaycanın ərzaq balansları. Bakı, 2015.   

Azərbaycanın ərzaq ehtiyatlarında tərəvəz-meyvə istehsalının 
mühüm mövqeyi vardır. Ölkənin ərzaq kompleks məhsulundan 
tərəvəz-meyvə məhsullarının potensial imkanları daxili resurslar-
dan istifadə edilməsində modernizasiya səviyyəsi mövcuddur. 
Yeni texnologiyalarının tədbiqi ilə əlaqədar olaraq modernləşmiş 
emal müəssisələri yaradılmışdır. Bütün növ tərəvəz-meyvə resurs 
ehtiyatlarından istifadə edilməsi modernləşmədə effekt yaradır 
(cədvəl 4.11.). 

                                                                              Cədvəl 4.11. 
Tərəvəz-meyvə resurs ehtiyatlarından istifadə edilməsi (min ton) 

 

 2010 2012 2014 
Meyvə Tərəvəz Meyvə Tərəvəz Meyvə Tərəvəz

Ərzaq 
məhsul 
istehsalı    

53.2 53.7 54.9 57.6 42.9 67.3 

İdxal   84.9 51.3 69.9 65.1 38.7 25.1 
İxrac     55.9 204.9 56.4 230.6 77.8 167.4 

 

Mənbə: Azərbaycanın ərzaq balansları. Bakı, 2015. 
 

Tərəvəz-meyvə resurs ehtiyatlarından istifadə edilməsi norma-
tivləri əsasında dövlət səviyyəsində proqramlar həyata keçirilir. 
Bu məhsullarının rentabelliyinin artması son illərin həyata keçiri-
lən modernləşməsi ilə əlaqəlidir. 
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Ərzaq kompleksinin yaradılmasında heyvandarlıq sahələrinin 
mövqe üstünlükləri mövcuddur. Ölkə əhalisinin qida rasionunda 
heyvandarlıq məhsullarının xüsusi çəkisinin çox olması səbə-
bindən müxtəlif təsnifatlı ərzaq-sənaye komplesinin formalaşması 
zərurəti meydana çıxır. Son dövrlərdə heyvandarlıq məhsullarının 
modernizasiyası səbəbindən yeni təsnifatlı strukturlarının yaradıl-
masına meyillər artmaqdadır. Ölkənin təbii-iqtsadi və elmi-tex-
niki potensialına əsasən heyvandarlıq sahələrinin modernləşməsi 
siyasəti həyata keçirilir. Sənaye əsaslarla quş əti istehsalı, yeni 
yaradılmış kökəltmə kompleksləri, süd məhsulunun texnoloji xət-
lərinin yaradılması və s. modernləşdirilmiş sahələr ət-süd ərzaq 
məhsullarının optimallığının artırılmasına səbəb olmuşdur. Müa-
sir dövrdə Azərbaycanda bütün növ mal-qara və quş ətinin ehti-
yatları və idifadə edilməsində artımın olması müşahidə olunur   
(cədvəl  4.12.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cədvəl 4.12. Bütün növ mal-qara və quş ətinin ehtiyatları və 

istifadə edilməsi səviyyəsi 
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* Ehtiyatların cəmi: 263.4 
min ton 
* Ərzaq üçün istifadə 
edilmişdir - 250.0 min ton 
* İdxal- 30.9 min ton     
* İxrac-1.2 min ton 

* Ehtiyatların cəmi: 289.8 
min ton 
* Ərzaq üçün istifadə 
edilmişdir-277.2 min ton 
* İdxal-36.0 min ton     
* İxrac - 1.5 min ton 

* Ehtiyatların cəmi: 310.4 
min ton 
* Ərzaq üçün istifadə 
edilmişdir - 297.1 min ton 
* İdxal - 26.5 min ton      
* İxrac -1.8 min ton 

* Ehtiyatların cəmi: 326.5 
min ton 
* Ərzaq üçün istifadə 
edilmişdir - 314.2 min ton 
* İdxal - 25.4       
* İxrac -1.4 min ton 
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Təhlil göstərir ki, heyvandarlıq sahələrinin ərzaq-sənaye kom-
pleks əmələgətirmə resurs ehtiyatları müəyyən dərəcədə faydalı 
sayılmalıdır. Heyvandarlığın inkişafı üçün dövlət səviyyəsində 
proqramlar həyata keçirilir. İstehsal sahələri arasında əlqələrinin 
yaradılması önəmli məsələ kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Ət məhsulları istehsalında komplekslərinin yaradılması və in-
kişafı önəmli iqtisadi sahə kimi, ölkə əhalisinin bu məhsullarına 
olan təlabatından irəli gəlir. Müasir dövrdə ölkənin mal əti ehti-
yatları 140 - 145 min ton; qoyun və keçi əti – 70 - 72 min ton; quş 
əti isə 100 -105 min ton arasında dəyişilir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar arasında süd 
və süd məhsulları kompleksinin modernləşdirlilmısinə yönəldilən 
fəaliyyət dairəsidir. Yeni texnologiyalara əsaslanan süd emalı 
kompleksləri demək olarar ki, iqtisadi rayonlarda yaradımışdır. 
Daxili istehsala əsaslan süd emalı kompleksləri müxtəlif çeşidli 
süd məhsullarını istehsal edir. 

Müasir dövrdə süd və süd məhsullarının ehtiyatı 2.4-2.6 mlin 
ton arasında dəyişilir. Bunda 2.2-2.3 mln ton ərzaq məhsulları ki-
mi istifadə edilmişdir. Hər il təxminən 570-580 min ton süd və 
süd məhsullarını ölkə idxal edir. İxrac isə 52-55 min ton arasında 
dəyişilir. 

                                                    
4.3. ƏRZAQ KOMPLEKSİN SEKTORİAL MODERNLƏŞMƏSİ  VƏ  

DAYANIQLI  EFFEKTLİYİ 
 
  Taxıl-ərzaq  kompleksin modernləşmə effektliyi  

 
Azərbaycan respublikasında taxıl istehsalı və emalına dair döv-

lət siyasətinin uyğun olaraq modernləşməsi və dayanıqlı  inkişafı 
qanunauyğun sayılır. Bu qanunauyğunluğun başlıca məqsədi öl-
kənin idxaldan asıllığı azaltmaq və daxili resursların imkanların-
dan effektli istifadə etməklə taxıl-ərzaq kompleksinin yaradılma-
sından ibarətdir. Təhlillərə əsasən ölkəmizdə taxıl istehsalı və 
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emal sənaye sahələrinin dinamik inkişafı nəticəsində un və yarma 
istehsalı, qarışıq yem istehsalı və s. sahələr bazar iqtisadiyyatı is-
tiqamətində formalaşmışdır. 

Taxıl-ərzaq komplüksin modernləşməsinin başlıca iqtisadi-so-
sial vəzifəsi respublika əhalisinin ərzaqla və eləcə də yeyinti sə-
naye sahələrini xammal ilə təmin etməkdən ibarətdir. Son dövrlər-
də taxıl emalı müəssisələri yeni texnoloji əsaslarla təşkil olunmuş-
dur. Əhalinin tələbatından asılı olaraq taxıl emalı məhsulunun 
özünəməxsus xüsusiyyətinə görə həmin sahənin kompleks inkişa-
fının mühüm iqtisadi-sosial əhəmiyyəti vardır. Bu problemin təd-
qiq edilməsi əmək resurslarından səmərəli istifadəsinə, xammal 
və hazır məhsulun nəqliyyət vasitəsilə daşınmasının asanlaşdırıl-
masına, müxtəlif aqroemal müəssisələrinin (çörəkbişirmə, maka-
ron və s.) xammal ilə təmin edilməsində effektlik yaradır. 

Azərbaycan Respublikasında ərzaq məhsulları ilə təminatına 
dair Dövlət Proqramında (2008-2015-ci illər) taxılçılıq və taxıl 
emalı sahələrinin  moedrnizasiyasına dair göstərilən tədbirlər mü-
hüm strateji əhəmiyyət daşıyır.  

Perspektiv inkişafa uyğun taxıl-ərzaq kompleksin yaradılması 
və modernləşməsi ilkin respublikadaxili regionların potensial sə-
viyyəsli hər nəfərə görə taxıl məhsullarının artırılmasıdır. Fizio-
loji normaya uyğun regionlarda hər nəfərə görə (2008-2013 illər-
də)  un istehsalı aşağıdakı göstəricilər mövcuddur: Abşeron regio-
nunda - 298,3; Şəki-Zaqatala - 48,7; Gəncə-Qazax - 83,5; Quba -
Xaçmaz - 39,7; Lənkəran - 31,4 kiloqram olmuşdur. 

Taxıl-ərzaq emalı müəssisələrinin respublika daxilində qeyri-
bərabər yerləşməsi, şübhəsiz ki, hazır məhsulun istehsal mərkəz-
lərindən istehlak rayonlarına daşınması üçün xeyli miqdarda sə-
mərəsiz nəqliyyat xərclərinin sərf edilməsi ilə nəticələnir. Bu hal 
xüsusilə qarşılıqlı yük daşınmasında özünü göstərir. Beləki, res-
publikanın əsas taxılçılıq rayonlarından Bakı un zavodlarına taxıl, 
Bakı şəhərindən həmin rayonlara eyni xammaldan alınan hazır 
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məhsul göndərilir. Təhlillər göstərir ki, son illərdə ölkədə aparılan 
islahatlar nəticəsində taxıl-ərzaq məhsullarının yerləşməsində 
mövcud olan uyğunsuzluğu azaltmaq məqsədi ilə köhnə zavodları 
genişləndirməklə bərabər, regionlarda yeni yaradılmış müəssisələ-
rin ən iriləri Gəncə, Yevlax, Şirvan və s. şəhərlərdə təşkil olun-
muşdur. Müasir dövrdə Bakı şəhərində ən iri taxıl emal müəssisə-
lərində un, yarma sənayesi ümumi məhsulunun 41,5 faizi bu  mü-
əssisənin payına düşür. Respublikanın iqtisadi inkişafının tələblə-
rinə əsasən taxıl məhsullarının emalı və istifadə edilməsi dərəcəsi 
dayanəqlı inkişafın parametrlərindən biridir. Bu məqsədlə aşağı-
dakı cədvəli tərtib etmişik (cədvəl 4.13.). 

Cədvəl 4.13. 
Azərbaycanda taxıl-ərzaq kompleksin strukturunun tərkibi 

 

Taxıl emalı sahələri 2010 2012 2013 2014 
Ümumi taxıl ehtiyatı (mln ton) 4,7 5.4 5.9 5.4 
Ərzaq məhsulu emalı üçün (mln. ton)    2,0 2.0 2.1 2.2 
o cümlədən, un və yarma istehsalına 
(mln ton) 1,8 1.8 2.0 2,0 

Qeyri-ərzaq  emalı üçün (min ton) 48,7 35.2 39.8 42.2 
Texnoloji məqsədlər üçün ( min ton) 9,5 10,1 13,2 12.4 

 

Cədvəl: ADSK-nin materialları əsasinda tərtib olunmuşdur. 
 
Təhlil göstərir ki, respublika üzrə ümumi taxıl ehtiyatının 

(2014-ci il) istifadə balansında 43,6 faizi ərzaq məhsulu emalı, o 
cümlədən 39,0 faizi un və yarma istehsalına malikdir (taxıl ehti-
yatı balansında ərzaq emalı məhsulları üstünlüyə malikdir 
(82,6%); ümumi taxıl ehtiyatından texnoloji məqsədlər üçün isti-
fadə səviyyəsi çox aşağıdır - 0,2%).  

Perspektiv tarazlı inkişafa uyğun olaraq ölkədaxili taxıl isteh-
salını artırmaq (hazırda ümumi taxıl istehsalının 53,5%-i istehsal 
olunur, 31,1%-i isə idxalın hesabına) üçün təbii-iqtisadi potensi-
alından səmərəli istifadə etməklə ölkənin tələbatını ödəmək müm-
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kündür. Respublikanın təbii-iqtisadii potensialı müxtəlif taxıl 
növlərinin yetişdirilməsi və emalı üçün çox əlverişlidir. Əsas taxıl 
istehsalı və emalı sahəsində buğdanın xüsusi çəkisi yüksəkdir. 
Müasir dövrdə ölkə daxilində buğda istehsalı 1,6 mln tondan 
(48,2%) çoxdur (2008-ci il) bununla yanaşı ölkənin tələbatını tə-
min məqsədilə 1,3 mln ton (38,3%) buğda idxal edilir. Buğda eh-
tiyatının 53,2%-i ərzaq məhsulları emalına (bunun 51,6%-i un 
məhsullarının payına düşür, qeyri-ərzaq məhsul emalına isə 1,1%-
də istifadə edilir. 

Buğda məhsulunun emalının yarısı (51,6%) un istehsalına sərf 
olunmasını nəzərə alaraq regionlar üzrə onun strukturuna dair 
aşağıdakı materialdan qeyd olunmuşdur (cədvəl 4.14.). 

Cədvəl 4.14. 
Regionlar üzrə un emalının dainamik inkişafı (min ton) 

 

Mənbə: ADSK-nin məlumatı və müəllifin hesablamaları. 
 
Azərbaycanda mövcud olan un emalı müəssisələrindən başqa, 

onlardan uzaqda  yerləşmiş olan bir sıra qrup  rayonların əhalisini 
və müvafiq sənaye müəssisələrini un məhsulları ilə təmin etmək 
üçün bir neçə orta güclü un zavodların tikilməsi məqsədəuyğun-
dur. Fikrimizcə, Lənkəran regionu və ona qonşu rayonlarının əha-
lisinin tələbatını ödəmək üçün illik istehsal gücü 80-90 min tona 
bərabər olan bir un emalı zavodunu Masallı rayonunda, Şəki-Za-
qatala regionu əhalisinini tələbatına müvafiq olaraq 70-80 min ton 

 2008 2010 2011 2013 
Abşeron 170,3 205,3 330,1 330,4 
Bakı şəhəri 162,2 200,7 317,4 321,4 
Sumqayıt şəhəri 4,9 0,9 9,0 4,9 
Gəncə-Qazax 
Gəncə şəhəri 

81,4 74,7 82,1 106,7 
71,0 67,0 73,0 75,0 

Quba-Xaçmaz 45,0 36,4 31,9 31,8 
Aran 61,2 114,0 82,5 172,5 
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güclü un emalı müəssisəsini Şəki şəhərində və Naxçıvan MR-nin 
əhalisini təmin etmək üçün 50-60 min ton gücündə bir un emalı 
zavodunun Naxçıvan şəhərində tikilməsi iqtisadi cəhətdən əlveriş-
lidir. Bu qrupdan olan müəssisələr respublikada un emalı istehsal 
güclərinin 80%-ni təşkil etməklə səmərəliliyi artırmaq mümkün-
dür. 

Bütün bunlarla yanaşı, gələcəkdə modernizasiyanın inkişaf 
üçün respublikanın bütün taxıl emalı müəssisələrinin daxili im-
kanlarından və müasir texnologiyadan istifadə etməli, istehsal 
xərclərini azaltmaqla, məhsulun maya dəyərini aşağı salmaqla po-
tensial imkanlarından kompleks istifadə olunmalıdır. Bu cəhətdən 
taxıl emalını tarazlı ərazi təşkilini təmin etmək məqsədilə eyni ti-
kinti sahəsində bir neçə ərzaq emal edən müəssisələri (un, çörək 
zavodu, biskvit, makaron fabrikləri və s.) istismar xərclərini azı 
15-20 faiz azaldır. 

Sənaye mənşəli taxıl emalı məhsullarının tarazlı ərazi təşkilin-
də düyü ehtiyatlarının 10-12 faizi yerli istehsal hesabına formala-
şır və onun əsas hissəsi idxaldan silinir. Təhlillər göstərir ki, id-
xaldan daxil olan düyünün həcmi daha sürətlə artır. Düyü ehtiyat-
larının 74,7 faizi ərzaq tələbatının ödənilməsi məqsədilə istifadə 
edilir (2010-cu il). Təmizlənmış düyü ehtiyatları və istifadələrinin 
strukturunda ölkə üzrə istehsal 9,9 %, idxal isə 72,8 % təşkil edir. 

Taxıl emalı məhsulları strukturunda çörək və s. un məhsulları-
nın istehsalına sərf edilmiş kəmiyyət göstəricilərinin təhlili göstə-
rir ki, ümumi məhsulun 55,6 faizi istifadə olunur (2007-2008-ci 
illər üzrə). Çörəkbişirmə sənayesi respublikanın sahələrində cəm-
ləşməklə, yeni texnologiyalarla təmin olunmuşdur. Özünütəmin-
etmə və idxaldan asılılıq göstəriciləri bütün taxıl emalı məhsulları 
üzrə belə səciyyələndirilir, müvafiq olaraq, 2007-ci ildə - 96,8% 
və 4,0%, 2010-ci ildə 90,8 və 11,4%. 

Azərbaycanın regionlarında olan bütün çörəkbişirmə müəssisə-
lərini, onların istehsal gücünə görə aşağıdakı kimi qruplara böl-
mək olar: 
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• ildə 500 tona qədər çörək istehsal edən müəssisələrin sayı 
120; 

• ildə 501-1000 tona qədər çörək məhsulları istehsal edən çö-
rəkxanaların sayı 33; 

• ildə 1001-5000 tona qədər çörək istehsal edən çörəkxanaların 
sayı 20; 

• ildə 5-10 min tona qədər çörək-bulka məhsulları istehsal edən 
çörəkxanaların sayı 7; 

• ildə 11-20 min tona qədər çörək-bulka məhsulları istehsal 
edən çörəkxanaların sayı 5. 

Respublikanın əksəriyyət rayonlarında iri çörəkxanaların olma-
ması üzündən çox hallarda kiçik çörək məmulatlarının iri çörək 
zavodlarından uzaqda olan istehlak rayonlarına daşınması səmərə-
siz xərclərə səbəb olur. Digər tərəfdən kiçik müəssisələrdə çox 
vaxt 1-2 çeşiddə çörək məhsulları istehsal edilir ki, bu da əhalinin 
tələbatına cavab vermir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Moskva, Kiyev və s. şəhərlərdə isteh-
sal edilən 150-200 növ çörək-bulka məhsulına malikdirlər. Bakıda 
isə çörək-bulka məmulatının - 36 növü, Gəncədə - 20 istehsal edi-
lir. Respublikanın əksəriyyət şəhərlərində 2-3 növdən artıq çörək-
bulka məmulatları istehsal edilmir. Beləliklə, respublika əhalisi-
nin tələbatını ödəmək məqsədilə çörəkbişirmə sənayesinin məhsul 
istehsalını xeyli artırmaq məqsədəuyğun sayılmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 
2009-cu il 30 aprel tarixli, 74 saylı qərarına əsasən  ölkə üzrə orta 
bütün əhalinin hər nəfəri üçün 133,8 kq çörək və çörək məhsulları 
istehlak norması müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda əhalinin məişət-
də bu normadan çox çörək məhsulları işlədilir (təxminən 200-250 
kq). Gələcəkdə qida rassionunda başqa məhsulların xüsusi çəkisi-
nin artması ilə əlaqədar olaraq, çörək məmulatlarının istehlak 
miqdarı da azalacaqdır. 
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Respublikada taxıl emalı strukturunun tarazlı inkişafını təmin 
edən sahələrindən biri də makaron sənayesidir. Perspektivdə müx-
təlif çeşidli və zənginləşdirilmiş tərkibdə keyfiyyətli makaron mə-
mulatları istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Müasir dövrdə Bakı ma-
karon məmulatlarının çeşidinin yerli məmulatlar hesabına geniş-
ləndirməyin də böyük əhəmiyyəti ola bilər. Aşağıda makaron mə-
mulatlarının inkişaf dinamikası göstərilmişdir (cədvəl 4.15.). 

 

Cədvəl 4.15. 
Makaron istehsalının xususi çəkisi,%-lə  

 

Mənbə: ADSK-nin materialları. Bakı, 2008-2014-ci il. 
 
Respublika üzrə iri həcimli makaron istehsalı əsasən Bakı 

(32.3%) və Sumqayıt şəhərlərində (27.1%) cəmləşmişdir. Ölkə 
üzrə ümumi makaron istehsalının 30,0 faizi Bakı və 27,1 faizi isə 
Sumqayıt şəhərlərində cəmləşmişdir. Çəki etibatilə az və həcm 
etibarilə böyük yer tutan makaron məhsullarının daşınması üçün 
çoxlu vəsait tələb olunacağından müvafiq istehsalı uzaqda yerləş-
miş bir sıra rayonlarda da təşkil etmək lazımdır. Bu məqsədlə gə-
ləcəkdə əhaliyə çatışmadan makaron məhsullarını uzaq rayonlar-
dakı çörək-bulka kombinatlarını nəzdində yaradılacaq makaron 
sexlərində istehsal etmək olar. Belə sexlərin Aran, Şəki-Zaqatala 
regionlarından birində yaradılması əlverışlidir. 

Respublikanın perspektiv inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq ta-
xıl emalı strukturunun regional tarazlı ərazi təşkili proqramları hə-
yata keçirmək problemi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Texnoloji 
potensial əsasında taxıl emalı strukturunun daxili imkanlar əsasın-
da dayanıqlı modernizasiyayya nail olmaq mümkündür. 

 2008 2010 2012 2014 
Bakı çəhəri 39,8 41,8 20,6 30,0 
Naxçıvan şəhəri 14,7 6,5 32,6 23,6 
Gəncə şəhəri 31,3 11,6 22,9 19,3 
Sumqayıt şəhəri 14,2 41,1 23,9 27,1 



 Azər Qurbanzadə 
 

118 
 

  Meyvə-tərəvəz kompleksin modernizasiyası və perspektiv      
inkişafı 

 
Qlobal iqtisadiyyat şətaitində meyvə-tərəvəz kompleksinin 

modernizasiyasının inkişafı sosial-iqtisadi cəhətdən səmərəli mə-
sələlərindən sayılır. Çünki meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı nə-
ticəsində geniş çeşidli və yüksək əmək tutumlu olması, eyni za-
manda texnoloji-iqtisadi əlaqələndirilməsi problemlərinin həllini 
tələb edir. Respublika ərzaq-sənaye kompleksində iqtisadi-sosial 
mahiyyət kəsb edən meyvə-tərəvəz emalı özünün istehsal həcmi-
nə görə mühüm yer tutur. Əhalinin müxtəlif və keyfiyyətli  ərzaq 
məhsulları ilə təmin etməkdə meyvə-tərəvəz emalı çox cəhətli sa-
hələri ilə fəaliyyət göstərir. 

Müasir dövrdə respublika iqtisadiyyatının mühüm sahəsinə 
çevrilmiş meyvə-tərəvəz emalı (konservi) istehsal və texnoloji 
strukturuna görə yeni keyfiyyətlərə malikdir. Respublikanın mey-
və-tərəvəz emalı texnologiyasında tomat, tərəvəz konservləri, 
müxtəlif məhsullar (mürəbbə, şirə və s.) tutur. Təhlillər göstərir 
ki, bu məhsulların istehsalı hələ əhalinin tələbatını ödəmir və 
regionlarda olan potensial resurslara uyğun gəlmir. Əsas səbəb 
ondan ibarətdir ki, xammal resurslarının istifadəsi arasında nis-
bətlər çox müxtəlifdir. Bu səbəbdən də istehsal edilən məhsullar 
texnoloji-isrehsal səviyyəsi aşağı olmaqla yanaşı, respublikadan 
kənara ixracı zəifdir. 

Respublika meyvə-tərəvəz emalı strukturunun tarazlı inkişafın-
da xammal resurslarının istifadəsi, müəssisələrin xammalla isteh-
sal imkanına uyğun ərazi təşkili, eləcə də zavodların texniki cə-
hətdən yeniləşdiriliməsi əsas şərtlərdir. Ümumiyyətlə, meyvə-tə-
rəvəz emalı strukturunun xammal bazası bağ sahələri və tərəvəz 
əkinləridir. 

Respublikanın təbii şəraiti müxtəlif növlü meyvə və tərəvəz 
yetişdirməyə imkan verir. Lakin belə bir şərait hər yerdə eyni de-
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yildir. Bu da meyvə-tərəvəz istehsalının hər bir regionda eyni də-
rəcədə və istiqmətdə inkişaf etməməsinə, ona uyğun olaraq emal 
müəsisələrinin təşkilinə səbəb olmuşdur. Regionlar arasında bağ-
çılığın əsas inkişaf etdiyi Quba-Xaçmaz və Şəki-Zaqatala hesab 
edilir. Bu iki  regionda  ümumi bağların 85 faizi və meyvə isteh-
salının 90 faizə qədəri cəmləşmişdir. Quba-Xaçmaz və Lənkəran 
regionlarında bütün tərəvəz əkinlərinin yarıdan çoxu, ümumi 
məhsulun isə 80% cəmləşmişdir. 

İqtisadiyyatının mühüm sahəsinə çevrilmiş meyvə-tərəvəz 
kompleksi modernizasiya mərhələsinə qədəm qoymuşdur.Yeni 
texnologiya metodları ilə müxtəlif çeşidli məhsulların emalına 
əsaslanan texnoloji xəttlərinin tədbiqinə başlanmışdır. Perspektiv 
iqtisadi inkişafa uyğunlaşan meyvə-tərəvəz kompleksi daxili re-
surs potensialına əsaslanır. Bu səbəbdən də meyvə-tərəvəz komp-
leksinin optimal variantlarının təyini mühüm əhəmiyyət kəsb et-
məkdədir.  

Respublika meyvə-tərəvəz emalı strukturunun tarazlı inkişafın-
da xammal resurslarının istifadəsi, müəssisələrin xammalla isteh-
sal imkanına uyğun ərazi təşkili, eləcə də zavodların texniki cə-
hətdən yeniləşdiriliməsi əsas şərtlərdir. Ümumiyyətlə, meyvə-tə-
rəvəz emalı strukturunun xammal bazası bağ sahələri və tərəvəz 
əkinləridir. 

Meyvə-tərəvəz kompleksinin təşkili və idarə edilməsi ilkin 
emal müəsisələrin modernizasiyası önəmli məsələlərdən biridir. 
Modernləşmiş müəssisələr əsasən Quba-Xaçmaz və Şəki-Zaqatala 
rayonlarında cəmləşmişdir. Quba-Xaçmaz regionunda tumlu mey-
vələr ümumi meyvə istehsalının 80 faizini, o cümlədən Quba ra-
yonunda 90 faizini, Qusar rayonunda 85 faizini təşkil edir. Bu 
reginda əsas növ isə alma olub (70%) başlıca olaraq (90%) qış 
sortundan ibarətdir. Şəki-Zaqatala regionunda ümumi meyvə is-
tehsalının 85 faizini fındıq-qoz (ondan 70 %-i fındıq), 15 faizini 
isə tumlular təşkil edir. Bu regionda armudun ən qiymətli gec ye-
tişən payız və qış sortları yetişdirilir. Naxçıvan MR-da çəyirdəkli 
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meyvələr yetişdirilir. Lənkəran regionunda sitrus, feyxoa və s. in-
kişaf etdirilir. Respublikanın tərəvəz istehsalı  regionları arasında 
fərqlər də müşahidə olunur (cədvəl). 

Ümumiyyətlə, meyvəçilik və tərəvəzçilik əksər regionların təb-
ii potensial imkanlarına uyğun gəlmir. Xüsusilə, orta dağlıq, dağ-
ətəyi massivlərində bağçılığa yararlı torpaqların çox hissəsi (40-
45%-i) bu məqsəd üçün istifadə edilir. Quba, Zaqatala, Nic, Xaç-
maz meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin xammal zonasında, ha-
belə başqa orta dağlıq və dağətəyi massivlərdə qiymətli yabanı 
meyvələrin zəngin ehtiyatları emal edilən xammal fondlarını əhə-
miyyətli dərəcədə artıra bilər. Təqribi hesablamalara görə bu ehti-
yatlardan 8-10 min istifadə edilir ki, bu da ümumi yabanı meyvə 
ehtiyatlarının 4-5 faizini əhatə edir. Fikrimizcə, dağlıq və dağətəyi 
regionların meşə massivlərində yetişən böyük ərzaq və müalicə 
əhəmiyyətli bitkilərdən, meyvələrdən geniş istifadə edilməsi çox 
mühüm səmərə verə bilər. Şəki-Zaqatala regionunda yetişən “çay-
tikanı” iqtisadi faydası ilə fərqlənir. Bu son dərəcədə qiymətli bit-
kinin bir çox yerlərdə, xüsusilə Zaqatala rayonunda şirəsi çəkilə-
rək ən faydalı hissəsi yəni yağı tullantıya çevrilir. Halbuki “çay-
tikanı”nın yağı müalicə əhəmiyyəti kimi faydalıdır. Dağətəyi və 
dağlıq ərazilərində təbii şəraitdə yetişən cır meyvələri emal etmək 
üçün optimal variantlar hazırlanmalıdır. 

Meyvə emal edən əksər konserv zavodları zonasında bağçılıq 
intensiv inkışaf etmişdir. Bunlara baxmayaraq bir çox konserv za-
vodları yerləşən rayonlarda bağların sahəsindən 1,0 min tona ya-
xın meyvə yığılır. Halbuki, zavodur illik gücü 1,2-1,3 min tondur 
(Ucar, Niz və c.). Ucar konserv zavodu zonasında isə göstəricilər 
çox aşağıdır. Belə ki, zavodun gücündən 30-40 faiz az meyvə tə-
darük edilir. Ümumi ölkə üzrə istehlakının 30 faizindən çoxunu 
təşkil edən Abşeronda tərəvəz istehsalını artırmaq xüsusi əhəmiy-
yət kəsb edir. Bu məqsədlə son illərdə istixana kompleslərinin ya-
radılması modernizasiyası sisteminin effektliyini artırmışdır (cəd-
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vəl). Tərəvəz istehsalı və emalı sahəsində regionların tarazlıq sə-
viyyəsinin başlıca məsələsi tərəvəzçiliyin kənd təsərrüfatı sahələri 
arasındakı nisbətlərini müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Azər-
baycanda faktiki praktikada 27 istixana kompleksi fəaliyyət gös-
tərir, bunun 51.8 %-i Bakı şəhərətrafı; 22.2-i Abşeron rayonunda; 
Şəmkir, Salyan, Xaçmaz, Şamaxı, Yevlax, Samux, Sabirabad in-
zibati rayonlarda da yeni tipli istixana kompleksləri (ümümi cə-
min - 26.0%-i) tikilimişdir. 

Urbanizasiya səviyyəsinin və tərəvəz-meyvə məhsullarına olan 
təlabatın artması yaxın gələcəkdə də istixana komplekslərinin ya-
radılması meyillərin sürətlə artacağı gözlənilir. Bundan əlavə qon-
şu ölkələrdə, xüsusən Rusiya Federasiyasındakı bazarının təlabatı 
miqyasında Azərbaycanın istixana komplekslərində istehsal edi-
lən tərəvəz məhsulların potensialı bazarın genişlənməsinə şərait 
yaradır.  

İstixana kompleksləri iqtisadi və sosial inkişaf dalğası üçün ef-
fektli olub, kapital yağımı, bazaralara mümkün qədər tez nufuz et-
mək miqyasında faraş tərəvəz və meyvə istehsalının artırılması, 
emal müəssisələrinin təşkilində effektli mövqe nümayiş etdirir. 
Faraş məhsullarının emalı və ixracın modernləşməsi modeli üçün 
investisiya qoyulmasını nəzərdə tutur. 

Meyvə-tərəvəz emalı sənayesi ölkənin ən böyük istehsal sahə-
lərindən biridir. Daxili istehsal hesabına onun cəmi 42-44% ara-
sında dəyişilir. Mövcud emal müəssisələri böyük istehsal gücünə 
malkdir. Təhlil göstərir ki, emal müəssisələrinin tam keyfiyyətlə 
işləməsi məqsədilə kifayyət qədər xammal tələb olunur. Mövcud 
tərəvəz-meyvə emalı müəssisələri hazirki xammal qəbulu səviy-
yəsində istehsal gücündən istigadə etmək məqsədində yeni texno-
logiyaya üstünlük verməklə optimallığa çata bilər. Məsələnin re-
allığı onunla ölçülür ki, faktiki olaraq tərəvəz-meyvə emalı ölkədə 
müqayisəli üstünlüyə malik olub, bu sahəyə yönəldilmiş resurslar 
milli gəlirin artımına xidmət edir. Lənkəran-Astara, Quba-Xaç-
maz, Aran iqtisadi rayonlarında mini emal müəssisələrinin yara-
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dılması daha effektli müqayisəli üstünlüyə malikdir. Mini emal 
müəssisənin tikilməsi üçün təxminən 40-50 min $ tələb olunur. 
150-200 belə müəssisənin yaradılması il ərzində istehsal olunan 
xammalın 25-30%-ni qəbul etməyə və 45-50 mln. şərti banka əla-
və məhsul istehsalına imkan verə bilər. İqtisadi inkişaf faktorun 
təhlili idyasına əsasən ölkədə 18 əsas tərəvəz-meyvə emalı müəs-
sisənin yaradılması məqsədində 40-45 mln. $ investisiya tələb 
olunur. 

İqtisadi araşdırmalar göstərir ki, respublikada Xaçmaz meyvə-
tərəvəz emalı zonasında tərəvəz əkini və istehsalı yüksək xüsusi 
çəkiyə malikdir. Region üzrə tərəvəz əkininin 66,6 faizi və isteh-
salının isə 79,3 faizi Xaçmaz rayonunun payına düşür (2012-ci il). 
Quba meyvə-tərəvəz zonasında yerləşən təsərrüfatlarda 56,6 faiz 
meyvə bağları mövcuddursa, istehsalı isə 61,6 faizə barabərdir. 
Lənkəran regionun düzənlik massivində tərəvəzin xeyli inkişafı 
(7,5 faiz) burada müvafiq meyvə-tərəvəz müəssisələrinin yaradıl-
masına şərait yaratmışdır. 

Fikrimizcə, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələri ətrafında xam-
mal sahələrini artırmaq yolu ilə modernizasiya inkişafına nail ol-
maq mümkündür. Əksər regionlarda ümumi əkin sahəsində tərə-
vəzçiliyin xüsusi çəkisinin az olması rayonlarda tərəvəzin kiçik 
sahələrdə əkilməsi ilə xarakterizə edilir. Xammal qəbul edilən ra-
yonların hər birində sahəsi 70-90 hektar arasında dəyişdiyi halda, 
Xaçmaz meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsinin əhatə dairəsində 800-
900 hektar  təşkil edir. 

Respublika üzrə tərəvəzin orta məhsuldarlığı 140 sentner oldu-
ğu halda, Şəki- Zaqatala, Dağlıq Şirvan regionlarında 80-90; Ab-
şeron, Naxçıvan regionlarında 100-110; Quba-Xaçmaz, Gəncə-
Qazax regionlarında 150-180; Lənkəran regionunda isə ən yüksək 
- 210-215 sentner göstəriciyə malikdir. Məhsuldarlığı yüksək olan 
regionlarda tərəvəz istehsalı və emalı əsas struktur olması nəticə-
sində əsas sahəyə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Nəticə etibarilə 
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meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin tarazlı inkişafını təmin et-
mək məqsədilə xammal bazasının yaxınlığında təşkili iqtisadi cə-
hətdən faydalı hesab edilir. Bu ən çox iki məqsədlə - mövcud və 
gələcək emal müəssisələrinin olduğu ərazilərdə və mərkəzləşdiril-
miş əhalisi olan regionlarda təşkil etmək məqsədəuyğun sayılır. 
Təhlillər göstərir ki, meyvə emal edən müəssisələr zonasında 200-
250 hektar (məhsul verən bağ), tərəvəzçilik üzrə 130-140 hektar-
dan çox sahəyə malik olmalıdır. Belə bir hal emal müəssisləri 
xammal bazası ilə üzvi surətdə bağlı edir və nəticədə tarazlı nis-
bətləri inkişaf etdirir. 

Dayanıqlı inkişafın mühüm iqtisadi səmərəsinin mühüm cəhət-
lərindən biri də istehsal müddətini artırmaq və xammal istehsalın-
dakı mövsümlüyü azaltmaq üçün xammal zonasında ayrı-ayrı 
vaxtlarda yetişən müxtəlif meyvə-tərəvəz məhsulları becərilməsi 
mühüm şərt ola bilər. Zavodların xammal bazası yalnız belə  bir 
halda emal sexlərinin  istehsal proqramına lazım olan miqdarda, 
keyfiyyətdə və çeşiddə məhsul verə bilər. Bu məqsədlə respubli-
kanın ayrı-ayrı regionlarında yerləşən üç meyvə-tərəvəz emal 
edən xammal bazasında müxtəlif məhsulların potensial imkanına 
görə istehsal edilmə müddəti təqribi şəkildə təhlil edilmişdir. 
Xammalın bu qayda ilə uzlaşdırlıması əsasında konkret şəraitdə 
meyvə-tərəvəz müəssisəsinin istehsal gücünü və istiqamətini mü-
əyyənləşdirməklə onun texnoloji emalının tarazlı inkişafına imkan 
yaratmaq olar. Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının şəraiti bir-
birindən o qədər də kəskin fərqlənmədiyi üçün bu meyvə-tərəvəz 
növlərinin əksəriyyəti bir çox emal müəssisəsinin əhatə zonasında 
yetişdirilə bilər. Belə halda meyvə-tərəvəz müəssisələrinin tarazlı 
fəaliyyətində mövsümlük xeyli azaldıla bilər, bu müəssisə öz 
proqramını çox istehlak olunan məhsullar istehsalına çevirər. 

Son illərdə yaradılan meyvə-tərəvəz emalı müəssisələri xam-
mal bazasına yaxınlaşdırılır. Çünki müəssisənin emal etdiyi xam-
mal uzun müddət daşınmağa dözmür, xarab olur və nəticədə öz 
keyfiyyətini itirir. Digər tərəfdən istehsala sərf olunan xammalın 
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çəkisi buraxılan hazır məhsuldan 3-4 dəfə çox olur. Belə ki, orta 
hesabla 1 ton konserv məhsulunun istehsalına 1,5-2,0 ton xammal 
işlənir. 

Konservləşdirmə texnologiyasının yenidən qurulması, soyudu-
cular yaratmaqla xammalım öz keyfiyyətində saxlanılması hər bir 
sıra yeni emal çeşidlərinin mənimsənilməsi (qarışıq şirələr, quru 
kisellər və s.) mövsümlüyü xeyli dəyişdirilmişdir. 

Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz və Lənkəran regionları potensial 
xammal bazasına və nəqliyyat vasitələrinə əsasən kompleks for-
mada meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin təşkili və idarəedilmə-
si iqtisadi effekivliyə malikdir. Perspektivdə də meyvə-tərəvəz 
emalı strukturunun optimal təşkili bu üç regionlar daha perspek-
tivlidir. 

Müasir dövrdə meyvə-tərəvəz emalında konservləşdirilmiş po-
midor (tomat), sirkə və sirkə  turşusu ilə konservləşdirilmiş tərə-
vəz və meyvələr, meyvə şirələri üstünlük təşkil edir. 2013-ci ilin 
statistik göstəricilərinə əsasən respublikada 5,2 mln ton tomat, 1,5 
mln ton konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvə istehsal olunmuşdur. 
Hər iki sahədə Xaçmaz rayonu üstünlük təşkil edir. Respublika 
üzrə tomat istehsalının 99,7%-i, konservləşdirilmiş tərəvəz və 
meyvə istehalının 89,7%-i Xaçmaz rayonunun payına düşür. Əha-
linin tələbatını ödəmək məqsədilə meyvə şirələrinin istehsalında 
fərqlər mövcuddur 2013-cü ilin məlumatına əsasən respublikada 
1,8 mln dkl meyvə şirələri istehsal olunmuşdur. Bunun 45%-i 
Bakı şəhərində, 18%-i Sabirabad, 9%-i isə İmişlidə istehsal olun-
muşdur. Son illərdə Dağlıq Şirvanda (Ağsu şəhərində) meyvə şi-
rələri istehsalı edən emal müəssisəsi tikilmiş və 2008-ci ildə 188,3 
min dkl məhsul vermişdir ki, bu da ölkə üzrə şirə istehsalının 
10,3%-ni təşkil edir. Fikrimizcə, regionların potensial imkanlarını 
nəzərə almaqla təbii meyvə şirələrini artırmaq mümkündür (şəkil 
4.12.). Əhalinin meyvə şirələrinə olan tələbatını nəzərə alaraq 
müxtəlif çəkili (sitrus, alma, albalı və s.) məhsulları istehsalı 
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Lənkəran, Quba-Xaçmaz və Şəki-Zaqatala regionlarında təşkili 
məqsədəuyğundur. 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ehtiyatlar             İstehsal             İdxal              İxrac 
 

 
Şəkil 4.12. Meyvə və tərəvəz şirələri istehsalının dinamik  

inkişafı (min dkl) 
 
Meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin yaradılması, tədarükü da-

şınma - nəqliyyatın radiusundan da asılıdır. Xammal nə qədər ya-
xından daşınarsa, onun daşınma dəyəri bir o qədər aşağı olur. Bu 
münasibətlə 20 km məsafədən daşınan tərəvəzin  1 tonuna 20-30 
kilometr  məsafədən daşınana nisbətən 1,8 dəfə az vəsait sərf olu-
nur. Tumlu meyvələrin və qoz-fındığın 50 km-dən uzaqda daşın-
ması 20 km məsafəyə nisbətən 3 dəfə çox vəsait tələb olunur. Çə-
yirdəkli meyvələrin 40 km-dən, yabanı meyvələrin isə 30 km-dən 
uzaq məsafəyə daşınması daha çox baha başa gəlir. 

Tədarük edilən məhsullardan olan itkilər nəzərdə tutulan itki-
lərdən bir qədər çoxdur. Bu məqsədlə  meyvə-tərəvəz müəssisələ-
rinin və tədarük məntəqələrinin nəzdində lazımi həcmdə anbarlar 
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təşkil etmək zəruri olduğu halda, onların sahəsi çox kiçik və qey-
ri-münasibdir. 

Təqribi hesablamalara görə müəyyən edilmişdir ki, mövcud 
müəssisələrin normal işləməsi üçün meyvə-tərəvəz emalı zavodla-
rında və məntəqələrdə olmaqla, onlara yalnız xammal saxlanılma-
sından ötrü 15-20 min m2-lik anbar sahəsi lazımdır. Lakin hazırda 
bundan 2-3 dəfə az anbar sahəsi mövcuddur. 

Son illərdə ölkə səviyyəsində aparılan islahatlar nəticəsində 
meyvə-tərəvəz emalı məhsullarının ehtiyatları və istifadəsində bir 
sıra keyfiyyətlər formalaşmışdlr. Nəticə etibarı ilə meyvə-tərəvəz 
məhsullarının ixracı həcmi 5,6 faiz ilə üstünlüyə malikdir. Müasir 
dövrdə tərəvəz ehtiyatı 1,4 mln ton, meyvə isə 775,3 min ton he-
sab edilir. Bu sahələr respublika səviyyəsində müxtəlif istiqamət-
də istifadə eilir. 

Ümumiyyətlə, meyvə istehsalının 4,7%-i meyvə şirələri, 1,9%-
i isə meyvə konserv istehsalına sərf olunmuşdur. Ərzaq məhsulu 
kimi birbaşa istifadənin (emal edilmədən) xüsusi çəkisi 48,6 faiz-
dir. Ölkə üzrə bütün tərəvəz ehtiyatları və istifadəsinin strukturun-
da istehsal – 85,3 faiz, ərzaq məhsullarının emalı üçün 3,5 faiz və 
ərzaq məhsullarının emalı üçün 3,5 faiz və ərzaq məhsulu kimi 
birbaşa istifadə (emal edilmədən) isə 69,5 faiz təşkil edir. 2013-cü 
ilin məlumatlarına əsasən meyvə-tərəvəz şirələrinin ehtiyatlarının 
52,6 faizi ölkə  daxili məhsulları, 21,6 faizi isə idxalından  forma-
laşmış. Bunun 29,8 faizi ölkədaxili ərzaq ehtiyatlarına sərf olun-
muşdur. Bu göstəricilər daxilində meyvə-tərəvəz emalının 67,0 
faizi yerli istehsal təşkil etmiş, 13,7 faizi isə idxalın hesabına for-
malaşmışdır. 

Meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin modernizasiyasının inki-
şafını təmin edən amillərdən biri də istehsal güclərindən tam isti-
fadə edilməsi və bütün mövsüm ərzində fəaliyyətdə olmasından 
ibarətdir. Ona görə də texnoloji prosesinin davamiyyəti ildə cəmi 
240-245 gün təşkil edir. Lakin emal olunan məhsulun yetişdirmə 



Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri 
 

127 
 

dövründən növlərinin müxtəlifliyindən və saxlama şəraitindən 
asılı olaraq bu rəqəm 295 güc (Quba konserv zavodu) ilə 218 güc 
(Lənkəran konserv zavodu) əsasında dəyişilir. Bu tip emal müəs-
sisələri ildə orta hesabla 2.0-2,5 tam istehsal gücü ilə fəaliyyət 
göstərmək imkanına malikdirlər. Məsələn, Xaçmaz meyvə-tərə-
vəz emalı müəssisəsinin əsas avadanlığı tam gücü ilə yalnız iyun-
avqust aylarında işləyir, qalan 10 ay müddətində ümumi istehsal 
gücündən 30-35 faiz istifadə edilir. Bunun əsas səbəbi xammalın 
il boyu çatışmamasından irəli gəlir. Hesablamalara əsasən göstərə 
bilərik ki, ölkənin əsas meyvə-tərəvəz emalı müəssisələri möv-
sümlüyün nəticəsində məhsulun 80-85%-ni iyul-avqust aylarında 
istifadə edirlər. 

Azərbaycan ərazisində kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya 
dövrünün uzunluğu 7-8 ay davam edir. Hələ bundan sonrakı müd-
dətdə (alma, armud, heyva və s.) gec yetişən qış sortlarını əlavə 
olaraq 1-1,5 aq təzə halda saxlamaq daha da çox məhsuldarlığına 
yüksək keyfiyyətliyinə, onunla əlaqədar olaraq xammal bazasının 
möhkəmliyinə və mövsümlüyün nisbətən azalmasına imkan verir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bu potensial imkanlarından daha az is-
tifadə olunur. Fikrimizcə, meyvə və tərəvəzin xammal kimi 0-20 
temperaturda saxlanılması da mövsümülüyün zəifləndirilməsinə 
şərait yarada bilər. Belə bir üsul Bolqarıstan Respublikasında 
müsbət nəticələr vermişdir. Meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin 
zonasında, onların istehsal güclərinin böyüklüyündən asılı olaraq 
500-600 tonluq dondurma kameraları və tədarük ərazilərində 100-
120 tonluq soyutma məntəqələri yaratmaqla xammalın I-II rüblərə 
qədər saxlamaq olar. Nəticədə soyuducuların tikilməsinə qoyulan 
xərclərin 2-3 il ərzində ödənilməsinə (gücü 500 ton meyvə soyu-
ducusuna təxminən 150 min manat vəsait tələb olunur) şərait ya-
radır. 

Təhlillər göstərir ki, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrin fəaliy-
yəti dövrü uzun olduqca onların istehsal dəyəri aşağı olur. Məsə-
lən, Xaçmaz meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsində tərəvəzlə yanaşı 
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meyvə məhsulu da emal prosesində iştirak edir. Müəssisə ən yeni 
texnoloji avadanlıqlarla təmin olunması nəticəsində bir şərti ban-
ka meyvə kompotunun maya dəyəri Quba konserv zavoduna nis-
bətən 6 faiz, alma şirəsinin maya dəyəri Zaqatala konserv zavo-
duna nisbətən 35 faiz, tomat pastası Lənkəran konserv zavoduna 
nisbətən 12 faiz ucuz başa gəlir. Bununla bərabər, xammalın emal 
müəssisələri ətrafında cəmləşməsi də meyvə-tərəvəz emalı məh-
sulunun ucuz başa gəlməsinə səbəb olur. Müəyyən olunmuşdur 
ki, qida məhsulları istehsalının hər vahidinin maya dəyəri Quba 
zavoduna nisbətən Xaçmaz konserv zavodunda 20,2 faiz ucuz 
başa gəlməsi, əsasən, xammalın müəssisə ətrafında cəmləşməsi 
səbəb olmuşdur. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələbatdan xeyli geri qalan mey-
və-tərəvəz emalı müəssisələrinin xammal bazasının yaradılması 
ilə yanaşı, onların istehsal gücünün artırılması da tarazlı inkişafın 
şərtlərindən biridir. Son illər Zaqatala konserv zavodunda tərəvəz 
marinadı (700 min şərti banka) və tomat şirəsi (530min şərti ban-
ka) istehsal edilməyə başlanmışır. Bu müəssisə istehsal olunan 
emal məhsullarının miqdarı zavodun istehsal gücündən 19 faiz az 
olmuşdur. Hesablamalar göstərir ki, onun zonasında emal edən 
məhsulların bolluğu nəinki mövcud istehsal güclərindən tam isti-
fadə etməyə, hətta daha çox xammal emal etməyə imkan verir. 
Halbuki, mürəbbə istehsalı üzrə güclərdən cəmi 34,8 faiz, kompot 
üzrə - 58,7 faiz, cəmi - 16 faiz, meyvə şirəsi üzrə 4,7 faiz və s. is-
tifadə edilir. 

Respublika meyvə-tərəvəz emalı (orta hesabla 2005-2008-ci il) 
məhsulunun 65,2 faiz pomidor-tərəvəz konservləri, 34,8 fazi isə 
meyvə konservləri (mürəbbə, kompot, marinad və s.) təşkil etmiş-
dir. İstehsal olunan natural məhsulların çox hissəsini Xaçmaz 
konserv zavodu buraxmaqla yanaşı, burada istehsal olunan məh-
sulların çeşidi də müxtəlifdir. Respublika üzrə tomatların 99,6 fai-
zi Xaçmaz konserv zavodu tərəfindən istehsal olunur (2013-cü il). 
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Azərbaycanın regionlarında meyvə-tərəvəz emalının tarazlı in-
kişafını təmin etmək üçün aşağıdakı kimi təsnifatını vermək olar: 
1) yerli əhalini təzə meyvə-tərəvəzlə təmin edən regionlar; 2) yerli 
əhalini təzə və emal edilmiş meyvə-tərəvəz məhsulları ilə təmin 
edən regionlar; 3) güclü meyvə-tərəvəzçilik və emal regionları. 

Müasir dövrdə olduğu kimi gələcəkdə də sənaye meyvə-tərə-
vəzçilik regionu Quba-Xaçmaz və Lənkəran regionu qalır. Bu zo-
nalarda meyvə-tərəvəz emalı strukturlarının tarazlı inkişafı üçün 
potensial xammal bazasından optimal səviyyədə istifadə olunması 
məqsədəuyğundur. Quba-Xaçmaz regionundan yerli tələbat və xa-
ricə çıxarılandan əlavə tərəvəzin (90-100 min ton) emalı əsasında 
mövcud istehsal gücləri 120-130 mln şərti bankaya (yəni 2-3 dəfə 
çox) çatdırıla bilər. Lənkəran regionunda isə respublikaya və kə-
nara çıxarmağa faraş tərəvəz verməklə yanaşı, yerli əhalinin nor-
masından artıq qalan 50-60 min ton məhsulu emal etmək müm-
kündür. 

Meyvə-tərəvəz istehsalının xammal ehtiyatlarını nəzərə almaq-
la yaxın illər üçün 830 mln şərti banka konserv buraxılması nəzər-
də tutula bilər. Bu da 2005-ci il səviyyəsindən 625 mln şərti ban-
ka çoxdur. Əlavə 625 mln şərti banka konserv məhsulunun 370 
mln şərti bankası meyvə konservlərinin, 255 mln şərti bankası isə 
tərəvəz konservlərinin hesabına ola bilər. 

 
  Üzüm-şərab kompleksin modernizasiyası və idarə 

    olunması  
 
Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə əsasən üzümçülüyün sürətlə 

inkişafı və emalı respublika iqtisadiyyatının xarakterik xüsusiy-
yətlərindən sayılır. Üzüm-şərab kompleksini əsasən turş, kəmşi-
rin, tündləşdirilmiş şərablar, konyak buraxmaq üçün şərab mate-
rialları istehsal edir. Üzüm-şərab kompleksinin iqtisadi təhlili gös-
tərir ki, istehsal quruluşunun çoxtərəfli və mürəkkəb olması ilə 
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yanaşı, onun idarə olunmasında bu sahə özünəməxsus olan bir sı-
ra spesifik xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Müasir dövrdə respubli-
kanın iqtisadi inkişafında 114 ilkin üzüm emalı, 16 şərabçılıq mü-
əssisələri fəaliyyət göstərir. Üzüm-şərab emalı strukurunun inki-
şaf perspektivləri təkcə respublika əhalisinin daxili ehtiyacı ilə 
deyil, həm də ölkənin şərabçılıq üçün inkişaf imkanı olmayan ra-
yonların əhalisinin ehtiyacı ilə müəyyənləşdirilir. 

Şərabçılıq sənayesinin əsas xammalı olan üzüm uzağa daşına  
bilməyən və tez xarab olan məhsuldur. Ona görə də əgər başqa sa-
hələrdə xammalı nisbətən uzaqdan daşımaq mümkündürsə, şərab-
çılıqda emal yeri üzüm istehsalının bilavasitə yaxınlığında olmalı-
dır ki, yığılandan 2-4 saat xammal emal edilə bilsin. Bu isə üzüm 
və şərab materiallarının tərkibində faydalı maddələrin keyfiyyəti-
ni itirməsinin qarşısını alır. Şərab sənayesi üçün bir də xammalın 
keyfiyyətliliyi xüsusi əhəmiyyət daşıyır və ümumi məsrəflərin qu-
ruluşunda xammalın payı ən çox xüsusi çəkiyə (85-90 faiz) ma-
likdir. 

Üzüm şərab emalı müəssisələrinin yerli xammala müvafiq ola-
raq tələbatı əsasən uyğun gəlmir. Bir çox rayonlarda texniki (şə-
rab alınan) üzüm yetişdirilir ki, yerlərdə bu məhsulları emal et-
məyə zavodlar yoxdur. Bunula yanaşı bir sıra şərab zavodları, xü-
susən şərab məntəqələri bir-birindən uzaq məsafədə yerləşməsi 
nəticəsində üzümün emalı baha başa gəlir. Məsələn, Göygöl zavo-
dununu şərab məntəqələri ondan 40-90 km (Qaraçınar və Bayan 
kəndləri, Zazalı stansuyası) uzaqda yerləşir. Mədrəsə (Mərəzə-37 
km), Kürdəmir (Gürgivan-45 km) və s. üzüm-şərb emalı müəssi-
sələridə bu vəziyyətdədir. 

Üzüm ərzaq qida normasında çox mühüm əhəmiyyətə malik-
dir. Orta şəkərliyi 18% olan 1 kq üzümlə qidalandıqda, o təxmi-
nən insana lazım olan gündılik qida normasındakı ümumi kalori-
nin 30 faizini verir. Üzüm emalından şərab, şirə, marinad və s. ər-
zaq əhəmiyyətli məhsul hazırlamaqla onun istehsal tullantıların-
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dan çaxır spirti, çaxır sirkəsi, müxtəlif turşular və s. qiymətli məh-
sullar hazırlanır. 

Azərbaycanda üzüm və üzüm-şərab istehsalının dördüncü mər-
hələsi bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsidir. Regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına dair Dövlər Proqramının (2004-2008-ci illər) 
həyata keçirilməsi nəticəsində üzüm əkin sahəsi ilə yanaşı onun 
istehsal səviyyəsi artmış və yeni texnologiyalar əsasında üzüm 
emalı sənayesi yaradılmışdır. Bazar iqtisadiyyatına keçid ərəfəsin-
də dövlətin apardığı islahatlar nəticəsində üzüm-şərab emalının 
dinamik inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədə artmağa başlamışdır 
(şəkil 4.13.)                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.13. Azərbaycanda üzüm-şərab emalı, (min dkl) 
 

Təhlillər göstərir ki, 2012-ci ildə üzüm-şərab emalı 2000-ci ilə 
nisbətən 243 min dkl məhsul artmışdır. Bu artımın səviyyəsi isə 
40,6%-ə bərabərdir. Respublikadaxili rayonların təbii-iqtisadi po-
tensialından kompleks istifadə etməklə üzüm-şərab emalı müəssi-
sələrini xammal ilə təmin etmək mümkündür. Qeyd etmək lazım-
dır ki, respublikanın üzümçülük zonalarında şərabçılığın artması 
tamamilə qanunauyğun olub, yerli texniki üzüm sortlarını artır-
maq və onu bazara çıxarılması qanunauyğun iqtisadi - məsələlə-
rindən sayılmalıdır. Azərbaycanda üzüm şərabı istehsalında Bakı 
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və Gəncə şəhərlərində yerləşən üzüm-şərab zavodlarının mütləq 
üstünlüyü vardır. Təhlillər göstərir ki, respublikada (2012-ci ildə) 
816,9 min dkl üzüm şərabı istehsal olunmuşdur. Bunun 230,5 min 
dkl (28,2%) Bakı, 444,6 min dkl (54,4%) Gəncə şəhərlərinin he-
sabına aid edilir. Bu göstəricilərə uyğun olaraq Samux rayonunda 
2,8% (23,0 min dkl), 2,6% (21,0 min dkl) Şəmkir rayonunda 
üzüm-şərabı istehsal olunmuşdur. 

Regionlarda yaradılan ilkin şərabçılığın istehsal gücləri üzüm 
şirəsi istehsalı üzrə mövcud səviyyə müxtəlifdir. İlkin şərabçılıq 
respublikanın tarixən yaranmış 3 əsas - Gəncə, Qazax, Dağlıq Şir-
van və Mil-Qarabağ zonasında (hazırda Mil-Qarabağ Aran regi-
onun daxilindədir) ümumi məhsulun 85 faizni verir. Lakin Gəncə-
Qazax regionu 46 faiz şərab materialları istehsalı şəraitində 55 
faiz məhsul tutumuna malik olduğu halda, Dağlıq Şirvan 25 faiz. 
Qarşı 21 faiz, Mil-Qarabağ isə 13 faiz istehsala qarşı 15 faiz məh-
sul tutumuna malikdir. Bu onu göstərir ki, istehsal güclərinin yer-
ləşməsi şərabçılığın istehsal həcminə uyğun deyildir. 

Respublikadaxili regionlarda üzüm-şərab sənayesi texnoloji 
əlamətlərinə görə 3 qrupa: süfrə (turş və kəmşirin), tündləşdiril-
miş (tünd və desert) və ətirləşdirilmiş (bermut) şərablara bölünür. 
Hazırki dövrdə ölkədə 49 adda olan şərabdan 17-si (35%) süfrə 
şərabı, 14-ü (29%) desert və 18-i (36%) tünd şirin çaxırlardır. 

Azərbaycanın ərzaq kompleksinin modernzasiyasında üzüm-
şərab emalının idarəedilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Üzüm-
çülük və şərabçılıq səmərəli olmaqla vahid torpaq sahəsindən 
başqa sahələrə nisbətən daha çox ümumi məhsul istehsal etməyə, 
həmçinin mənfəət əldə etməyə imkan verir. Regionlarda yetiş-
dirilən süfrə və texniki üzüm növləri öz yüksək keyfiyyətləri ilə 
fərqlənir (Təbriz, Ağ şaanı, Qara şaanı, Şirvan şahı və s.). Araş-
dırmalar göstərir ki, respublika əhalisinin kişmişə olam tələbatını 
ödəmək və xarici ölkələrin bazarlarına çıxmaq üçün üzümlüklərin 
30-35 min hektarını süfrə üzümlərinin yetişdirlməsi üzrə həyata 
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keçirilməsi məqsədəuyğundur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
hazırda süfrə üzümlüklərinin sahəsi cəmi 11,4 min hektardır. 

Üzüm istehsalının artırılması və emalı müddətinin uzadılma-
sında hər bir region üçün müxtəlif dövrlərdə yetişən üzüm sort-
larının optimal sahəsini müəyyənləşdirilməsi tarazlı inkişafın əsas 
istiqamətlərindən biridir. Respublikanın üzümçülük regionlarında 
sort çeşidinin təhlili göstərir ki, əksər rayonlarda sort çeşidi bir və 
ya iki sortla məhdudlaşmışdır. Ümumiyyətlə, respublikanın təsər-
rüfatlarında yalnız “Təbriz”, “Şanı”, “Ağadai”,”Bolqar” süfrə 
sortlarından başqa şərab üçün üzüm sortları becərilmir. Son illər-
də Fransa mütəxəssisləri ilə birlikdə Cəlilabad, Şəmkir rayonla-
rında “Pino”, “Madera”, “Kabarke” kimi yüksək keyfiyyətli üzüm  
sortları yer almışdır.  

Azərbaycanda üzüm və üzüm-şərab emalı sahəsinin tarazlı in-
kişafı üçün potensial ehtiyat mənbələri mövcuddur. Böyük və Ki-
çik Qafqazın dağ və dağətəyi massivlərində üzüm plantasiyaları-
nın təşkili üçün potensial imkanlar vardır. Elmi tədqiqat mənbələ-
rinə görə respublikanın dağətəyi və orta dağlıq torpaqlarında 50 
min hektardan çox üzümçülük üçün istifadə etmək mümkündür. 

Şərab emalı müəssisələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
“Rkatsiteli”, “Bayan-Şirə”, “Mədrəsə” və s. sortların genişləndi-
rilməsi mühüm şərtlərdən sayılır. Üzümçülüklə məşğul olan ölkə-
lərdə aşağı keyfiyyətli üzüm əkinlərinin tədricən yüksək keyfiy-
yətli sortlarla əvəz edilməsinə diqqət yetirilir. Təhlil göstərir ki, 
hazırda tədarük olunan üzümün təxminən 90%-i şərabçılıq və 
konserv sənayesi müəssisələrinə emala verilir. 

Dünya bazarında “Mədrəsə”, “Kürdəmir” kimi şərablar şox 
yüksək qiymətləndirilir. Lakin son illərdə bu tip şərabların isteh-
salı aşağı düşməkdədir. Çox nadir sayılan Şirvanşahı üzümü olan 
Kürdəmir şərab zavodunun istehsal gücünü artırmaq lazımdır. 
“Kürdəmir” markalı şərab üçün istifadə edilən Şirvanşahı üzü-
mündə 26-27 faiz şəkər vardır. Respublikanın ayrı-ayrı rayonları 
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və hündürlük qurşaqlarının müxtəlif iqlim-torpaq şəraiti və kifa-
yət qədər torpaq ehtiyatları demək olar ki, bütün növə və yetişmə 
dövrünə malik olan yüksək keyfiyyətli üzüm yetişdirməyə imkan 
verir. Regionların dağ yamaclarının dəmyə və yarımdəmyə mas-
sivlərində perspektivli üzümçülük və şərabçılığın inkişafı üçün 
potensial imkanlar yaradır. 

Üzüm-şərab emalından alınan məhsullar iqtisadi cəhətdən qiy-
mətli olduğunu nəzərə alaraq onun regional tarazlı inkişafına nail 
olmaq tələb olunur. Perspektiv inkişafa uyğun olaraq üzüm-şərab 
emalı strukturunun ərazi təşkilinə nail olmaq üçün, hər şeydən əv-
vəl istehsalın sənayeyə nisbətən daha üstün artan üzüm xamma-
lının genişlənməsinə əsaslanır. Respublikada tikiləcək şərab za-
vodları üzüm plantasiyalarının yaxınlığında, həm də istehlak mər-
kəzlərinə, dəmir yoluna, avtomobil yolları qovşaqlarına ən müna-
sib məntəqələrdə təşkil olunmalıdır. 

Optimal səviyyədə zavodların yaradılması şərab məhsullarının 
texniki emalı üçün ən yeni texnologiya əsasında yaradılması məq-
sədəuyğun sayılır. Bu məqsədlə, indi texniki proseslərin avtomat-
laşdırılması ilə şampan şərabı istehsalının artırılması əhəmiyyət 
kəsb edir. Nəticədə isə məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla ya-
naşı, əsas texnoloji avadanlığın məhsuldarlığının 45 faiz artmasını 
təmin edir, maya dəyərini 25 faiz azaldır, yığımı 60 faiz artırır. 

Azərbaycan təbii-iqtisadi şəraitin potensial reallıqları və pers-
pektivləri üzüm-şərab emalı strukturunun optimal səviyyədə tə-
min edir və özünəməxsus iqtisadi-sosial nəticələrini meydana 
çıxarır. 

 

  Ət - süd kompleksin modernizasiyası və ehtiyyat  
        potensialı 

 

Azərbaycanın ət-süd kompleksinin moderniza edilməsi müqa-
yisəli üstünlüyə malikdir. Ət və süd istehsalın faktiki praktika şə-
raitində fermerlər effektli üstünlükdən yararlanırlar. Ümumi for-
mada ət-süd kompleksinin inkişafı üçün Daxili Resursdan İstifadı 
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İndeksinin (DRC) 0.3-dən aşağı effektliyinin yüksək səviyyyədə 
olduğunu göstərir. Bu effektə görə də ət və süd vahidinə düşən is-
tehsal xərcləri, maliyyə baxımından müqayisəli üstünlüklərə ma-
likdir. Ölkənin gələcək modernizasiyası strategiyasında heyvan-
darlıq məhsullarının sənaye əsaslarla idarəedilməsi mərkəzi möv-
qe üstünlüyü ilə fərqlənəcəkdir. Ölkənin həyata keçirdiyi moder-
nizasiya siyasəti yaxın gələcəyin çağırışında yeni texnologiya əsa-
sında ət, süd istehsal sahələrinin potensilında dəyişikliklər yara-
dacaqdır. Daxili resususlardan istifadə etməklə mal əti, süd, qo-
yun əti, toyuq-broyler və s. məhsul istehsalı iqtisadi effektli sayı-
lır (cədvəl 4.16.). 

Cədvəl 4.16.  
Ət-süd kompleksinin müqayisəli indeks üstünlükləri  

 (2010-2015-ci il) 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
  
 
Azərbaycan ərzaq kompleksin dayanıqlı inkişafında yeni yara-

dılmış ət-süd struktur modenizasiya modeli müqayisəli üstünlüyə 
malikdir. Ən yeni texnologiyaya əsaslan ət-süd istehsal komp-
leksləri rəqabətdavamlığı ilə fərqlənir. Bu sahədə fermerlərin 
elmi-paktiki təlimi genetika və heyvan yetişdirilməsində rasional 
mühitə malikdir.İnformasiya-texnoloji təhlil göstərir ki, ətlik və 
südlük heyvandarlığın sənaye metodları ilə dayanıqlı ərazi təşkili 
məqsədində effektli əhəmiyyət kəsb edir22. 

                                                            
22 A.Qurbanzadə. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları. Bakı, 2013. 

 Mal əti = 0.208 

Süd =  0.171 

Qoyun əti = 0.545 

Toyuq-broyler  = 0.442 

DRC 
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Ölkənin regionlarında yaradılmış süd emalı tsiklin xammal re-
sursları kifayət qədər genişdir. Süd daşınmaya və saxlanmaya da-
vamsız olub, qısa müddət ərzində pasterizə olunmasını tələb edir. 
Son dövrlədə Sahibkarlığa Kömək Fondunun vasitəsi ilə yaradıl-
mış süd emalı tsiklləri ölkə əhalisinin qida məhsulları istehsalında 
mühüm yer tutur. 

Rayon mərkəzlərində təkrar emal, müasir qablaşdırma avadan-
lığına və soyuducuya malik kiçik zavodların yaradlması südün 
artıq istehlaka tam hazır vəziyyətdə iri çəhərlərə göndərilməsinə 
şərait yaradır. Bu fakt onu göstərir ki,ölkənin süd xammalı olan 
rayonlarında kiçik emal müəssi-sələrinin yaradılması effektlidir. 
Hazirki xammal istehsalını baza kimi götürsək yaxın gələcəkdə 
sahənin bütün rayonlarda inkişaf etdirilməsi üçün ildə 20.0 - 22.0 
min ton xamma qəbul etmək gücünə malik 50 kiçik süd emalı za-
vodu olacaqdır (müqayisə üçün - C&C şirkətinin illik xammal qə-
bulu gücü 70.0 min tondur). Belə müəssisələr südün pasterizəsi 
ilə yanaşı separasiya, mərkəzdənqaçma avadanlığı və qablaşdırma 
sexlərinə malik olurlar və onların orta balans dəyəri 60.0 min 
ABŞ dollar olar. 

Aqrar-sənaye strukturun tarazlı inkişafında heyvandarlıq məh-
sullarının emalı və istehlakı ən böyük sahələrindən biri hesab edi-
lir. Heyvandarlıq məhsulları emalı sahəsində ət və ət məhsulları-
nın istehsalı və regionlar üzrə inkişaf səviyyəsi özünəməxsus əra-
zi təşkili və idarəetmə formaları fəaliyyət göstərir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının 
iqtisadi problemlərindən biri də əhalini və sanaye sahələrini ət və 
ət məhsulları ilə təminatını tənzimləmək məqsədilə heyvandarlığı 
intensiv şəraitdə təşkil etməkdən ibarədir. Bu sahədə respublika-
mızda çox mühüm iş görülməsi nəticəsində ət və ət məhsullarının 
istehsalı və emalı dinamik olaraq artmaqdadır. Təhlillər göstərir 
ki, heyvandarlığın ümumi məhsulunun əsas hissəsini və istehsal 
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edilən ətin 45 faizini qaramalın verdiyi nəzərə alsaq, iqtisadi sə-
mərəliliyi aydınlaşır. 

Respublikamızda istehsal edilən ət və ət məhsulları əsasən əha-
linin qida rasionunda (93,6%) istifadə edilir. Bu məqsədlə də hey-
vandarlıq sahələrinin kompleks inkişafını nəzərə alaraq ət və ət 
məhsullatının adambaşına istehsalını artırmaq məqsədilə iqtisadi 
islahatlar aparılır. İqtisadi islahatların aparılması nəticəsində hər 
nəfərə düşən ət və ət məhsullarının istehsalı və istehlakı göstərici-
lərin artırılmasına səy göstərilir. Lakin digər  ölkələri ilə müqayi-
sədə (2009-2013-cü il) bu göstərici arasında fərqlər mövcuddur 
(şəkil 4.14.). 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
          - istehsal                             - istehlak 

 
Mənbə: ADSK-nin məlumatı əsasında tərtib olunmuşdur.  

 

Şəkil 4.14 . Ət və ət məhsullarının istehsalı və istehlakı  
(il ərzində adambaşına, kiloqram) 

 

Araşdırmalar göstərir ki, fizioloji normaya (adambaşına il ər-
zində 72 kq) görə Azərbaycanda ət istehsalı 35 kq və istehlakı 29 
kq olduğu halda, bu kəmiyyət göstəriciləri müvafiq olaraq Rusi-

Azərbaycan     Rusiya    Bolqarıstan  Gürcüstan      İtaliya 

84 

63 

16 
24 

34 
29 

53 

35 
29 

35 
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yada 36 və 53; Bolqarıstan - 29 və 34; Gürcüstan - 24 və 16 və 
İtaliya ölkəsində isə 63 və 84 kq təşkil edir. Son illərdə respubli-
kanın sosial-iqtisadi inkişafın tələbləri istiqamətində aparılan isla-
hatların nəticələri göstərir ki, ət və ət məhsullarının tarazlı inkişa-
fına nail olmaq üçün onun kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldil-
məsi iqtisadi problemlərindən biridir. Mal ətinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi qaramalın köklük dərəcəsini artırmaq tələb olunur. 

Respublikada ət-süd kompleksində yeni texnologiyaların tətbiq 
edilməsi əsasında xeyli dərəcədə işlər görülmüşdür. Xaricdən 
yüksək məhsuldarlığa  malik olan qaramalın respublikaya gətiril-
məsi, cins qaramal fermaların və konplekslərin yaradılması, ət 
emalında keyfiyyətin yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur. Bu məq-
sədlə, ətlik istiqamətli fermer təsərrüfatlar yaradılmış, orta diri çə-
kiyə, köklük dərəcəsinə və s. stimullaşdırıcı qiymətlər müəyyən 
edilmişdir. 

Faktiki materialların təhlili göstərir ki, kənd təsərrüfatında hey-
vandarlıqda mühüm mənbələrdən biri də iqtisadi cəhətdən zəif 
olan dağ rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusən hey-
vandarlıq məhsulları istehsal edən fermer təsərrfatların inkişaf et-
dirilməsi problemidir. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, ət və süd 
istehsalı, həmçinin onun keyfiyyəti və istehsalın səmərəliyini yük-
səltmək üçün dağ rayonlarında istifadə edilməmiş potensial ehti-
yatlar mövcuddur. 

Lakin respublika hökuməti tərəfindən dağ rayonlarının iqtisa-
di-sosial səviyyəsini qaldırmaq üçün qərarlar qəbul edilsə də, bu-
na baxmayaraq, dağ rayonların  iqtisadi inkişafında tarazlıq təmin 
edilməmişdir. Qeyd etmək məqsədəuyğun sayılır ki, üzün bir tari-
xi dövrlərdə (1985-1990-cı illər) iqtisadi səmərəliliyin aşağı olan 
təsərrüfatların 75 faizi dağ rayonlarında yerləşirdi. Dağlıq rayon-
larda  orta hesabla hər hektardan 6 sentner taxıl, 35 sentner kartof, 
18-20 sentner üzüm yığılırdı. Hər inəkdən süd, ət istehsalının sə-
viyyəsi çox aşağı olmuşdur. 
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Azərbaycan dövlətinin  regionların iqtisadi-sosial inkişafını tə-
min edən dağ rayonlarında heyvandarlığın potensial imkanların-
dan istifadə edilməsi iqtiqamətində göstərişləri mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Təhlillər göstərir ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahəyə düşən qaramalın, o cümlədən inək və camışların xüsusi çə-
kisi artmış və müəyyən dərəcədə fərq göstəriciləri arasında nisbət-
lər tarazlaşmışdır. Belə ki, 100 hektar kənd təsərrüfatına yararlı 
sahəyə düşən qaramalın xüsusi çəkisi Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qa-
zax, Dağlıq Şirvan regionların dağlıq təsərrüfatlarında heyvandar-
lığın potensial imkanları 6-8 faiz artmışdır.  

Ət və ət məhsulları emalının modenizasiyasının inkişafı hey-
vandarlığın yeni texnologiya ilə təminatından asılıdır. Araşdırma-
lar göstərir ki, ət və ət məhsulu emalı üçün ümumi istehsal xərci-
nin 80-90 faizini hazır xammal təşkil edir. Respublikada heyvan-
darlıq təsərrüfatların texnoloji əsaslarda təşkili diri çəkiyə nisbə-
tən ət çıxımı qaramal üzrə 45,7 faiz, quş üzrə isə 77,2 faiz artım 
olmuşdur. Nətisədə ət istehsalının artırılması və emalı prosesində 
məhsulun keyfiyyətinin artırılmasına səbəb olmuşdur. Hazırda  
heyvandarlığın  xammal ehtiyatları ilə əlaqədar 10 növdən çox ət 
məhsulları (kolbasa, sosiska, polistirol qablarda bükülmüş ət və 
s.) və onların çeşidi tələbata uyğunlaşdırılmışdır. Təhlillərər görə 
ət emalının xammal bazası, istehsal əlaqələri, sahələr arasındakı 
nisbət bəzi regionlarda istehsal gücündən səmərəli istifadə edil-
mir. Nəticə də isə ət emalı müəssisələri orta illik istehsal gücün-
dən mal əti üzrə 45,4 faiz, quş əti üzrə 58,3 faiz, kolbasa istehsalı 
üzrə 36,4 faizi istifadə edilməsinə şərait yaranır. 

Respublika regionlarında ət və ət məhsullarını emal müəssisə-
lərinin istehsal gücündən kompleks istifadə etmək məqsədilə emal 
sahələrinin ərazi-inzibati baxımdan təşkili və idarəedilməsi ara-
sındakı nisbət bazar münasibətləri şəraitinə uyğun tarazlı inkişafa 
nail olmaq tələb olunur. İkincisi, ət istehsalı ilə əlaqədar region-
ların təbii-iqtisadi potensial şəraitdə istifadə edilməsi nəticəsində 
özəl emal müəssisələrinin istehsal gücü və məhsulların intensivli-
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yini təmin etmək məqsədilə kredit ayrılmalıdır. Belə hesab edirik 
ki, gələcəkdə tarazlı inkişafa cavab verən texnoloji sistemin yara-
dılması ət və ət məhsullarının keyfiyyətinin səviyyəsinin qaldırıl-
masına imkan verər. 

Təhlili göstərir ki, Aran (56,7%), Quba-Xaçmaz (31,9%), Gən-
cə-Qazax (21,9%) regionlarında ət istehsalının xüsusi çəkisi yük-
səkdir. Respublika miqyasında ət istehsalı (qaramal) 2005-ci ilə 
nisbətən 2012-ci ildə 442 min ton artmış (22,7%) və keyfiyyət 
səviyyəsi 30,3 faiz göstəricilərə malik olmuşdur. Müvafiq  olaraq 
Aran regionunda artım 41,0 faiz, Quba-Xaçmaz - 27,9 faiz və 
Gəncə-Qazax regionunda isə 44,0 faiz ət istehsalının xüsusi çəkisi  
yüksəlmişdir. 

Respublikanın ət-süd emalı sahələrinin ərazi təşkili və moder-
nizasiyası xammal zonasının təsir dairəsinə təsir göstərməlidir. 
Lakin onların inkişaf səviyyəsinin xammal zonası ilə düzgün əla-
qələndirilməməsi bir sıra uyğunsuzluğa səbəb olmuşdur. Buna gö-
rə də bəzi sıx xammal bazası olan regionlarda təşkil edilmiş emal 
müəssisələrinin istehsal gücü azdır. Digər tərəfdən zəif xammal 
bazası rayonlarda daha çox istehsal güclü və düzgün istiqamətə 
malik olmayan emal müəssisələri yaradılmışdır. Məsələn, Göy-
çayda təşkil edilmiş süd tozu zavodu sıx xammal zonasında yer-
ləşmədiyindən və Bakı süd kombinatından çox uzaq olmadığın-
dan südün çox hissəsi Bakı süd kombinatına göndərir. Ona görə 
də gələcəkdə ət-süd emalı müəssisələrinə yaxın olan şəhərətrafı 
zona və ya regionlarda bütün yerli imkanlar hesaba alınmaqla, xü-
susi ətçilik və südçülük təsərrüfatlarının yaradılması və inkişaf et-
dirilməsi məqsədəuyğun ola bilər. 

Süd  istehsalı və emalı strukturu respublikanın kənd təsərrüfa-
tında əldə edilən mənfəətin 6-10 faizini  təşkil edir (2008-2012-ci 
illər). Təhlillər göstərir ki, müasir dövrdə respublikada istehsal 
süd kənd təsərrüfatı məhsulunun 21,2 faizini, heyvandarlığın gə-
lirinin 49,3 faizini verir. Tədqiqat  göstərir ki, ət istehsalında ol-
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duğu komi, südün istehsalı və emalında istifadə edilməmiş poten-
sial ehtiyatlar mövcuddur. Süd istehsalında həmin potensial  ehti-
yatların aşkar edilməsi  və kompleks surətdə istifadə edilməsi süd 
istehsalının iqtisadi-sosial səmərəliyini artırmaq imkanını yarada 
bilər. 

Respublikamızda hər nəfərə düşən süd və süd məhsulları isteh-
lakı son 20 ildə 300 kq-dan yuxarı göstərici müşahidə olunmamış-
dır (adambaşına istehlak norması 380 kq-dır). 2005-cı ildə res-
publikada adambaşına 292 kq süd və süd məhsulları istehlak edil-
mişsə (bu faktiki istehlakın fizioloji normaya görə  xüsusi çəkisi 
40,0 % təşkil edir) bu, 2010-cu ildə 139 kq (18,7%); 2012-ci ildə 
- 154 kq (27,5%) olmuşdur. Xarici ölkələrdə xüsusən Macarıstan-
da, Niderlandda, AFR və s. hər nəfərə 500-1000 kq süd istehsal 
olunur . 

Bir sıra xarici ölkələrdə (Fransa, Finlandiya, Polşa və s.) südün 
keyfiyyəti onun yağlılığı ilə yanaşı zülalı ilə də qiymətləndirilir. 
Məsələn, Danimarkada südə əmək haqqı hesablanarkən süddə 
norma üzrə yağlılıq 4,2%, zülal 3,4% nəzərdə tutulur. Hesablama-
lar göstərir ki, süddə zülalın 0,1%  artırılması 1 ton pendir alınma-
sı üçün 290 kq süd sərf edilir . 

FAO-nun məlumatına görə insanın gündəlik zülala olan tələba-
tı 0,3 litr südlə təmin edilir. Bütün bunlara baxmayaraq ölkəmizdə 
südün keyfiyyəti əsas göstərici kimi, yağlılığına görə qiymətlən-
dirilir, zülal isə nəzərə alınmır. Fikrimizcə, ölkəmizdə südün 
yağlılığı ilə birlikdə zülala görə qiymətləndirilməsi dövlət stan-
dartına südün keyfiyyət tələbi kimi müəyyən edilməsi, emal 
müəssisələri ilə heyvandarlıq təsərrüfatının inteqrasiyasının əsas  
istiqamətlərindən biri olmalıdır. Azərbaycanda ət və süd məhsul-
larının istehsalı istifadəsi əsasən yerli istehsal hesabına  formalaş-
mışdır. Son illərdə idxal edilən ət və süd məhsullarının xüsusi çə-
kisi azalmışdır. Sahibkarlığın  inkişafı nəticəsində ət və süd məh-
sullarının  istehslı və istifadə səviyyəsi artmış və texnoloji əsaslar-
la təşkil olunmuşdur . 
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Respublikanın süd emalı müəssisələrində istehsalın xüsusi çə-
kisində 19,4 faiz pendir, süd və qaymaq istehsalında isə 27,7 faiz 
təşkil edir. Özünütəminetmə və idxaldan asılılıq göstəriciləri süd 
və süd məhsulları üzrə 2010-cu ildə - 86,8 və 13,5 faiz, 2015-ci 
ildə -88,4 və 11,7 faiz təşkil etmişdir. 

Təhlili göstərir ki, ölkədə yağlılıq  1-6 faiz olan süd və qaymaq 
ehtiyatları 615,5 min ton hesablanmışdır (2015-ci il). Bunun 
601,6 min tonu (97,7%), ərzaq məhsulu kimi istifadə edilmişdir. 
Yağlılığı 6%-dən çox olan süd və qaymaq ehtiyatları əsasən yerli 
istehsaldan əldə olunur və yerli tələbatın ödənilməsinə sərf edilir. 
Onun idxalı 10,4% xüsusi çəkiyə  malik olsa da  ixracı yoxdur. 
Özünütəmin və idxaldan asılılıq göstəriciləri yağlılığı 6%-dən çox 
olan süd və qaymaq üzrə belə səciyyələndirilir, müvafiq olaraq 
2010-ci ildə -85,4 və 14,6 faiz, 2015-ci ildə isə 88,8 və 11,2 faiz. 

Respublikanın bütün növ pendir məhsullarının istehsalı 72,5 
faizi daxili payına düşür (ixrac- 0,1%, idxal- 6,9%). Özünütəmin-
etmə və idxaldan asılıq göstəriciləri pendir üzə müvafiq olaraq 
2010-cu ildə - 91,6 və 9,7 faiz, 2014-cü ildə -91,4 və 8,7 faiz 
təşkil etmişdir. 

Ərzaq məhsullarında yumurtaya olan tələbatın ödənilməsində 
yerli istehsalın xüsusi çəkisi 84,7 faizdir və inkişaf etdirmək im-
kanları genişdir. Əsasən inkubasiya məqsədilə xarici ölkələrdən 
yumurta ölkəyə gətirilir və onun xüsusi çəkisi (2015-ci il) 14,1 
faizdir. Ölkə üzrə yumurta istehsalının 89,0 faizi (1,0 mln ədəd 
həcmində) ərzaq üçün istifadə, 6,2%-i inkubasiya, 1,6 faiz isə quş 
yemi üçün istifadə edilir. 

Heyvandarlıq məhsullari istehsalinin mövsümlüyü ilə əlaqədar 
olaraq ət-süd məhsulları istehsalında mövsümlük nəzərə çarpır. 
İlin ikinci yarısında daha doğrusu may-noyabr aylarında həm ət, 
həm də süd istehsalı qalan aylara nisbətən daha çox olur. Buna 
müvafiq olaraq ət-süd emalı müəssisələrinə heyvandarlıq məhsul-
ları daxil olur. Yay və payız aylarında heyvanların nisbətən kök 
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olmasını nəzərə alaraq həmin müddətdə ət kombinatlarına ən çox 
heyvan təhvil verilir. 

Respublikada ət istehsalının əsasını təşkil edən Bakı ət kombi-
natına ilin rübləri üzrə bütün rayonlardan qəbul olunan heyvan  
qəbulu verilmişdir (cədvəl 4.17.). 

Cədvəl 4.17 . 
Bakı ət kombinatın ilin rübləri üzrə heyvan qəbulu (%) 

 

Rüblər 2010 2013 2015 
I 
II 
III 
IV 

15,6 
12,4 
32,3 
39,7 

13,7 
18,2 
34,4 
33,7 

8,4 
19,7 
38,6 
33,3 

Cəmi: 100 100 100 
 

Mənbə: Bakı ət  kombinatının hesabatı. 
 
Cədvəldən aydın görünür ki, Bakı ət kombinatına heyvanın 70 

faizdən yuxarı III və IV rüblərdə, xüsislə avqust-noyabr aylarında 
daxil olur. Ət emalında olduğu kimi, süd emalında da məhsulları 
istehsalında və xammalın tədarükündə də mövsümlük nəzərə çar-
pır. Bakı süd kombinatına daxil olan südün miqdarı yanvar, fev-
ral, oktyabr, noyabr  və dekabr aylarında, ən çox süd isə martdan 
sentyabr aylarına qədər olan dövrdə istehsal edilir. Bakı süd kom-
binatına müntəzəm olaraq üzlü süd verən və onun xammal zonala-
rında yerləşmiş süd zavodlarında da kəskin mövsümlük mövcud-
dur. 

Ət-süd emalı müəssisələrinin ilin bütün ayları üzrə xammalla 
bərabər surətdə təmin edilməməsi və ya mövsümü xarakter da-
şıması nəticəsində həm şəhər əhalisi müntəzəm olaraq təzə ət-süd 
məhsulları ilə təmin olunmur, həm də emal müəssisələrinin möv-
cud istehsal gücündən tam istifadə edilmir. Fikrimizcə məsələnin 
həlli üçün başlıca şərt heyvandarlığın intensivləşdirilməsindən 
ibarətdir. Xüsusilə ət-süd kombinatlarına yaxın olan xammal zo-
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nalarında süd fermaları, heyvan kökəltmə təsərrüfatları yaradılma-
lıdır. 

Müasir dövrdə ölkənin ət-süd emalının iqtisadi vəzifəsi öz 
məhsulları ilə təmin etməkdən ibarət olmalıdır. Bakı və Sumqayıt 
şəhərlərində ən böyük ət və süd kombinatları fəaliyyət göstərir. 
Bakı ət kombinatı respublika üzrə ət məhsullarının 82,3, kolbasa-
nın isə 62,3 faizini verir. Bakı süd kombinatı isə ümumi üzlü süd 
məhsullarının (südə çevirdikdə) 80,4 faizini  istehsal edir. 

Təhlillər göstərir ki, Gəncə ət-süd emalı müəssisəsi tamamilə 
şəhərətrafı xammal bazası əsasında fəaliyyət göstərir. Ümumiy-
yətlə, üzlü süd emalı müəssisələri başlıca olaraq respublikanın 
şərqində - istehlak mərkəzində və onların yaxınlığında, yağ-pen-
dir müəssisələri isə qərb və dağlıq rayonlarında - xammal zonala-
rında təşkil olunmuşdur. 

Süd emalı müəssisələrinin belə vəziyyətdə yerləşməsinin əsas 
səbəbi respublikanın şərq hissəsində üzlü süd məhsulu tələb edən 
sənaye mərkəzləri yerləşməsi və buraya yaxın istehsal rayonların-
dan südün daşınmasının asan olmasıdır. Yağ-pendir emal müəs-
sisələrinin ölkənin qərb və dağlıq rayonlarında yerləşməsinin əsas 
səbəbi isə burada istehsal olunan südün istehlak mərkəzlərindən 
uzaq olmasıdır. Bundan əlavə, respublikanın məhsuldar mal-qara-
sının xeyli hissəsi yay fəsli yaylaqlarda otarılmasıdır. Bu müddət 
süd emalı müəssisələri xammaldan çox aralı düşür, yaylaqlarda 
istehsal edilən süd isə yerlərdə yağ və pendir məhsulları istehsalı-
na sərf edilir. 

Perspektiv inkişafa uyğun olaraq ət-süd kompleksinin moder-
nizasiyası üçün aşağıdakı əsas məsələlərini həll etmək məqsədə-
uyğun sayırıq: 

•  ət-süd istehsalını artırmaq və xammalın keyfiyyətini yüksəlt-
mək üçün regionlarda mövcud və perspektivdə yaradılacaq ət-süd 
komplekslərinin yaradılması; 
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•  mövcud və yaradılacaq ət-süd emalıının potensial istehsal 
gücündən səmərəli istifadə edilməsi; 

•  regionlarda ət-süd istehsal həcmi ilə əhalinin tələbatı arasın-
da nisbətlər davamlı inkişafa uyğunlaşdırılması və s. 

 
4.4. ƏRZAQ  MƏHSULUNUN İDXAL-İXRAC POTENSİALI 

 
Bazar şəraitində ərzaq kompleksinin modernizasiyasının inki-

şafı və idarə olunmasının idxal-ixrac potensialının effektliyinə tə-
sir göstərən problemlərdən sayılır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkə-
lərinin təcrübəsi göstərir ki, ərzaq kompleksinin sistemində daxili 
resursları, idxal-ixracın optimallığı və strukturu ilə bağlı olaraq 
inkişaf etdirilir. Bu ideyanı əsas götürərək belə bir fikirlə razılaş-
maq mümkündür ki, ərzaq kompleksin modernizasiyası aqrar iq-
tisadiyyatının dayanıqlı konsepsiyalarla yanaşı, idxal-ixrac iqtisa-
di mühitin formalaşması və proqnozu ilə mümkündür. Problemin 
həlli perspektiv inkişafını təmin edən idxal-ixrac əməliyyatlarının 
səmərəli təşkili respublikanın strateji istiqamətlərindən biri sayı-
lır. Dövlətin tənzimləmə funksiyası daxili bazarın qorunması və 
ölkənin ərzaq resurslarından istifadə etmək üçün əlverişli bazar 
strukturlarını formalaşdırmaqdan, ixrac potensialı müxanizmlərini 
yaratmaqdan ibarətdir.  

Aparılan tədqiqatlardan belə bir nəticəyə gəlmək  mümkündür 
ki, ixrac potensialının yaradılması: 1) ölkə üçün daha effektli aq-
rar bazarın fəaliyyəti; 2) idxal-ixrac üçün effektli sayılan aqro-
emal istehsal sahələrinin olmasından ibarətdir. Bu iki əsas meto-
doloji yanaşma baxımından ərzaq-sənaye kompleks məhsulunun 
idxal-ixrac sisteminin tədqiqi təcrübi cəhətdən aktuallıq kəsb edir. 

Ərzaq kompleks sferada ixrac potensialının əməliyyatlarının 
dinamikasının təhlili, iqtisadi formalaşmasının perspektiv moder-
nizasiyanın inkişafını müəyyən edilməsi həm elmi, həm də təc-
rübi cəhətdən əhəmiyyətlidir. Problemin əhəmiyyəti ilk növbədə 
respublikanın ərzaq kompleksində xarici ölkələr ilə əlaqələndiri-
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lir. Azərbaycan Respublikasının geosiyasi vəziyyəti, onun Avropa 
və Asiya arasında tranzit coğrafi mövqeyi ölkədə idxal-ixracın 
ərazi təşkilinə müsbət təsir göstərir. Nəticədə ərzaq sahəsə ölkələr 
arasında ərazi və istehsal sahəsi artır, idxal-ixracı tarazlaşdırır və 
idarəedilməsi parametrləri meydana çıxır.  

Qloballaşma sistemində ərzaq kompleks məhsullarının idxal-
ixracın coğrafiyasının məqsədi, prinsipləri, ərazi təşkili forma-
larının mexanizmləri yeni iqtisadi şəraitdə mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Təhlillər göstərir ki, respublikanın ərzaq kompleks məhsulları-
nın idxal-ixrac əməliyyatlarının artım tempində müəyyən dərəcə-
də fərqlərin yaranması müşahidə olunur (şəkil 4.15.). 

          
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
Şəkil 4.15 .Ərzaq  məhsulunun idxal-ixracı (%) 

 
İxracın ümumi həcminin artması respublikada kənd təsərrüfatı 

məhsullarının son illərdə yeni texnoloji əsaslarla idarə olunması 
hesabına baş vermışdır. İxracın və idxalın ümumi daxili artım 
tempinə təsirini hesablamaq üçün elastiklik indekslərindən is-
tifadə edilir. Metodiki olaraq ixracın ümumi daxili məhsul struk-

60- 
 

 
50- 

 

 
40- 

 
 
 
 

30- 

2009       2010        2011         2012         2015

             İxrac;                İdxal 



Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri 
 

147 
 

turunda 1% dəyişməsinin ümumi daxili məhsulun artımına təsiri 
elastiklik indeksi kimi qəbul olunur. Elastiklik indekslərinin hər 
birinin ümumi daxili məhsula təsiri xüsusi effekti kimi qəbul 
oluna bilər. Bu konsepsiya baxımından iqtisadi artımın daxili 
amilləri ilə yanaşı idxal-ixracın elastiklik indeksinin təsir gücü  
baxımından qiymətləndirilir. 

İxracın modernizasiya inkişaf dinamikası istehsal həcmində, 
respublikanın aqrar emal resursları və istehsal olunmuş məhsul-
dan  asılı olaraq formalaşır. İxracın artımı aqrar emal müəssisələ-
rində istehsal edilən məhsulların dünya bazarın tələblərinə uyğun-
laşması nəticəsində baş verir. İxracın optimal təşkili və idarə 
olunması yeni məhsulların istehsalını, onların keyfiyyətinin yük-
səldilməsinin və dünya bazarında yüksək qiymətlə reallaşmasına 
yönəldilən ixracın respublika iqtisadiyyatına effektli təsirinin bir 
tərəfidir.23 

İdxal-ixrac potensialın effektliyi onun əhali istehlakının öyrə-
nilməsində və respublika aqrar iqtisadiyyatının strukturunda key-
fiyyət dəyişməsində tarazlığa görə müəyyən olunur. Problemin 
təhlili və proqnozu metodoloji baxımdan yeni aspektlər kəsb edir. 
Bu məqsədlə hər bir məhsul üçün istehsal və istehlak həcminin  
çox olması həmin məhsulun idxal-ixrac potensialı  vasitəsi ilə baş 
verir. Həmin məhsulun ölkədə istehsal xərcləri, onun xarici ölkə-
lərdən gətirilməsi zamanı gələn xərclərdən çox olduqda iqtisadi 
cəhətdən onun gətirilməsi əhəmiyyətlidir və iqtisadi effekt xərc-
ləri fərqlər hesabına əldə olunan qiymətlərə görə müəyyən olunur. 
Lakin nəzəri baxımdan bu istiqamətdə meyillər bütövlükdə effekt-
li istehsal fəaliyyətinə mənfi təsir etmiş olur. İdxal  yönlü məhsul-
ların respublika ərazisində istehsalı zəifləyir. Nəticədə idxal edən 
ölkəyə çevrilməsi prosesləri baş verir. 

                                                            
23 Qurbanzadə A. Ərzaq-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının funksional 
təyinatı //AMEA iqtisadiyyat institunun Elmi əsərləri 2.  2015. 
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Respublikanın ərzaq sahələrinin idxal və ixrac prosesində rolu 
xarici investisiyanın və müştərək istehlak formalarının intensiv 
inkişaf istiqamətləri ilə sıx əlaqəlidir. Beynəlxalq inteqrasiyanın 
genişlənməsi, respublikaya investisiya axınının makroiqtisadi ef-
fekti indiki bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədə islahatların sürət-
lənməsi konsepsiya baxımından həll edilir. O cümlədən, respublika 
aqrar potensialından istifadənin effekliyi baxımından qiymətləndi-
rilir. Effektli göstərici olaraq idxal və ixrac ilə ümumi daxili məh-
sulun artımı, istehlak bazarında idxalın xüsusi çəkisi, idxal və ixra-
cın istehsal resurslarında formalaşmasında rolu qiymətləndirilir. 

Makrosəviyyəli effekt idxalın bir formasından digər formasına 
keçid zamanı respublika kənd təsərrüfatında baş verən kəmiyyət 
və keyfiyyət dəyişmələri ilə əlaqəlidir. İdxal və ixracın effekliyi-
nin qiymətləndirilməsi müasir dövrdə müxtəlif yanaşma metodları 
ilə mümkündür. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin  təcrübəsində öz 
əksini tapan tarazlı sistem yanaşma, proqramlaşdırma və s. me-
todlar faəliyyət göstərir. Elmi-tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 
tarazlı sistemli yanaşma idxal-ixracın struktur artım tempi iqtisadi 
artımın tərkib hissısi kimi proqnozlaşdırılır. Buna iki əsas prizma-
dan baxmaq lazımdır. 

1) idxal-ixracın hesablanmış qiymətlərindən əldə etmək məq-
sədilə respublika kənd təsərrüfatının inkişaf meylləri müəyyən-
ləşdirilir;  

2) idxal-ixracın iqtisadi və sosial inkişafın nəticəsi kimi baxıl-
ması təşkil edir. 

İdxal-ixrac mexanizmləri resursların bir-birini əvəz etməsi 
proqnozu ilə bağlıdır. Əgər yeni resursların yaranması prosesi baş 
verərsə, yeni texnologiya inkişaf  etdirilərsə, onda idxal və ixracın 
strukturu daha optimallaşar, tarazlı inkişaf edər. 

Beynəlxalq kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal-ixrac münasi-
bətləri, onun obyektiv sosial-iqtisadi faəliyyəti nəqliyyat faktoru 
ilə də bağlıdır. Riyazi-statistik indeksləşdirmə metodu ilə ərzaq 
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məhsullarının idxal-ixrac nəqliyyat münasibətlərinin tədqiqi mü-
hüm problemlərdən sayılır. Çünki bazar iqtisadiyyatına inteqrasi-
yada nəqliyyat əlaqələrinin indeksləşdirilməsi, respublika ərzaq 
sahələrinin xarici ölkələri ilə inteqrasiyasını təmin edir. Bu məq-
sədlə respublika nəqliyyat qovşaqlarının indeksləşdirmə funksi-
yalaırnı əsk etdirən formulları təklif edirik:     · 100% 

burada: Hi – indeks kəmiyyəti; 
N - yük axınlarının miqdarı (ton); 
S -  məntəqələr arası  məsafə (km). 
Nəqliyyat sistemləri arasında yük daşınmalar və onların iqtisa-

di funksiyaları arasındakı nisbətləri tapmaq yolu ilə indeksləşmə 
göstəricilərini artıra bilərik. 

Nəqliyyat sistemi (Hs) göstəricilərinə əsaslanaraq yük axınları-
nın (x) miqdarı arasında nisbəti tapıb koordinatlarla müəyyən et-
mək olar: 

Hs = F(x1, x2, . . . , xn) + R (x1, x2, . . . , xn) 
Burada: F və R –nəqliyyat növləri; 
x - yük axınlarının miqdarı; 
Hs - nəqliyyat qovşağı. 
Nəqliyyatın ritmik iqtisadi inkişafı eyni zamanda beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələrinin real imkanlar yaradır. Nəqliyyatın ritmik sə-
viyyəsinə uyğun ərzaq-sənaye kompleks məhsullarının idxal-ixrac 
modernizasiyası strateji mahiyyət daşımaqla yanaşı, ölkənin ərzaq 
məhsulları ilə təminatında dinamik mühit yaradır. Bu ilk növbədə 
ixrac və idxal tutumlu aqrar istehsal sahələrinin imkanlarına uy-
ğunlaşdırmaqla həyata keçirilir. Nəticədə isə respublikanın iqtisa-
di inkişafına valyuta axınının təmin edilməsində əhəmiyyətli 
mövqe yaradır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal və ixrac yönümünün ta-
razlı təşkili dövlətin aqrar iqtisadi strategiyasının mexanizmlərin-
dən biridir. Respublikanın pambıq, çay, meyvə, taxıl, süd-ət po-
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tensialının xarici şirkətlərin imkanlarından istifadə etməklə inki-
şafına üstünlük verməklə dünya aqrar bazarında formalaşan struk-
tura daxil olmaq xətti yaradılır. 

Respublikada ərzaq emal məhsullarının ixracın tarazlığının di-
namikası və strukturunun artıq nəticələri mövcuddur. İxracın əm-
təə, hazır məhsul, sahə strukturu özünəməxsus daxili mikroiq-
tisadi problemlər yaradır. İxrac olunmuş məhsulun hər birinin çe-
şidi marketinq parametrlərinin ixracına təsir edir, onu formalaş-
dırır. Beləliklə, aqrar ixrac prosesi özü ayrı bir fəaliyyət dairəsi 
olub, iqtisadi və proqnoz xarakterlı idarəetmə formalar gömrük 
siyasətinin nəzəri və metodoloji prinsipləri əsasında yaranır. 

Gömrük beynəlxalq təşkilatın daxil ölkələrin analoji aqrar is-
tehsal strukturları olduqda istehal effektinə təsiri ilə ölçülür [Da-
kot, 1999]. Bu öz növbəsində bir sıra problemlərin həllinə səbəb 
olur: 1) ərzaq strukturun dayanıqlı inkişafına səbəb olmaq; 2) tə-
bii resursların istifadəsini və ərazi təşkili formalarını təyin etmək; 
3) iqtisadi inkişaf meyllərinin artımını tənzimləmək; 4) ərzaq-sə-
naye kompleksinin effektliyinin müəyyənləşdirilməsi. 

İdxal və ixracın modernizasiya səviyyədə idarə olunmasının 
dövlət səviyyəsində tərtib edilən proqramlar və qanunverici aktla-
rı respublikanın mikroiqtisadi göstəriciləri sıviyyəsində tənzimlə-
mə siyasətini həyata keçirir. Dünya aqrar inteqrasiya sistemində 
rolunu möhkəmləndirmək üçün və daxili ixracyönlü struktur də-
yişmələr modelləri yaradılır. 

Respublikada beynəlxalq neft kontraktlarının reallaşmasına id-
xal strukturunda ərzaq mallarının azalması və neft avadanlıqları-
nın daha üstün artmasına səbəb olur. Son illərdə daxili kənd təsər-
rüfatı xammalının ərzaq-sənaye kompleks resursların istifadəsi 
üçün texnologiyalarının gətirilməsi əsas rol oynayır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması və dünya bazarlarına 
çıxarılması respublikanın perspektiv tarazlı struktur sahələrindən 
biridir. Bu məqsədlə TACİS tərəfindən büdcəsi 1,4 milyon EKÜ 
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olan “Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bölgüsü sektorunun özəl-
ləşdirilməsi” layihəsi həyata keçirilmişdir. Bu layihənin əsas məq-
sədi bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində məhsulun istehsaldan is-
tehlakçıyadək çatdırılması, yəni istehsal, tədarük, emal, satış sfera-
larının qərb stilində tarazlı ərazi təşkililə nail olmaqdan ibarətdir. 

Məhsulların ixrac edilməsi üçün birinci növbədə onlara tələbat 
olmalıdır. Azərbaycanın istehsal edə biləcəyi aqroemal məhsulun 
miqdarının dünya bazarındakı məhsulun miqdarı ilə müqayisədə 
kifayət qədər az olduğu nəzərə alınarsa, ölkənin kənd təsərrüfatı 
məhsullarına tələbat potensialının həmişə olacağını fərz etmək 
mümkündür. İxrac məhsullarının davamlı təhlil edərkən nəzərə 
alınmalı digər amillər, xüsusi məhsulların keyfiyyəti, dünya baza-
rı standartlarına və qiymətlərinə uyğunluğudur. Əgər məhsulun is-
tehsalına çəkilən xərclər bu məhsulun beynəlxalq bazardakı qiy-
mətlərdən aşağıdırsa deməli ixrac dayanıqlığı mövcuddur. 

İdxal-ixrac məhsullarının tarazlı inkişafı daxili məzmunu və 
mürəkkəb mexanizmlərə elmi-texniki tərəqqi, istehsal fondların-
dan istifadə, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkişafı və b. da-
xildir. İdxal-ixrac məhsullarının modernizasiyanın inkişafı maddi-
texniki elementlərinə bilavasitə ixrac-idxal təyinatlı məhsul isteh-
salını, fasiləsizliyini təmin edən istehsal strukturlar daxil edilir. 
Bu strukturları resurs cəhətdən təhlil edərkən belə bir məqamı da 
qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin ixrac-idxal əməliyyatlarının xam-
mal, elmi, əmək ehtiyatları və digər komponentləri onun tərkibinə 
bir qayda olaraq tam həcmdə deyil, yalnız ixrac-idxal məhsulları-
nın yaradılmasında iştirak edən və gələcəkdə lazım gələrsə istifa-
də oluna biləcək hissəsi daxil edilir. 

Ərzaq kompleks məhsullarının ixrac-idxal tarazlığından bəhs 
edərkən onun istehsal funksiyalarını da müəyyən etmək lazımdır. 
Real istehsal onun tərkibinə daxil olan aqrar sənaye məhsullarının 
kompleks halında fəaliyyətinə edilməlidir. Respublikanın hazırki 
inkişaf şəraitində aqrar sənaye strukturlarının ixrac-idxal tarazlı-
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ğından istifadə edilməsi də bu zərurətdən irəli gəlir. Bazar aqrar 
sahələrinin ölkədən bir çox məhsul növlərinin ixrac-idxalına və 
bununla da beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin formalaşmasına imkan 
yaranmışdır. 

Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarınıa görə 
son dövrlərdə beynəlxaq iqtisadi münasibətlər sistemində ərzaq-
sənaye kompleks məhsullarının idxal-ixracı arasında müəyyən 
dəyişikliklər baş vermişdir (cədvəl 4.18.). 

 

Cədvəl 4.18. 
Beynəlxalq əlaqələr sistemində respublikanın ərzaq emal 

məhsullarının idxal və ixrac strukturu (2014-cü il) 
 

Məhsul Ölkələr 

İdxal İxrac 

Məhsu- 
lun 

miqdarı, 
min.ton 

Məbləği, 
min dol. Ölkələr

Məhsulun 
miqdarı, 
min.ton 

Məb- 
ləği, 
min 
dol. 

Mal əti Cəmi 
Hindistan 
Ukrayna 

4,7 
3,8 
0,5 

5,5 
3,7 
1,1 

- - - 

Quş əti Cəmi 
Braziliya 

ABŞ 
Türkiyə 

18,6 
10,6 
3,8 
3,0 

9,8 
5,4 
1,9 
1,9 

- - - 

Süd və 
qay- 
maq 

Cəmi 
Ukrayna 
Rusiya 
Belarus 

9,6 
5,0 
2,3 
1,2 

3,6 
1,7 
0,9 
0,6 

- - - 

Kərə 
yağı 
və 

digər 
süd və 
yağlar 

Cəmi 
Yeni 

Zelandiya 
Resiya 

Ukrayna 

9,0 
 

5,3 
0,8 
0,7 

10,8 
 

6,1 
1,6 
0,6 

- - - 
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Pen- 
dir və 
kəs- 
mik 

Cəmi 
Rusiya 

Almaniya 
Ukrayna 

3,6 
1,9 
0,5 
0,4 

3,2 
1,5 
0,4 
0,4 

- - - 

Çay Cəmi 
Şri-lanka 
Hindistan 

18,1 
5,2 
2,8 

15,0 
10,0 
4,7 

- - - 

Bitki 
yağları 

Cəmi 
Malaziya 
Rusiya 

Ukrayna 

79,2 
19,4 
16,8 
14,6 

44,0 
10,8 
8,6 
8,0 

Cəmi 
Rusiya 
Tacikis-

tan 

22,5 
16,3 

 
3,1 

30,3 
25,4 

 
1,6 

Ət 
kolba- 

sası 

Cəmi 
Polşa 

Rusiya 

3,2 
1,7 
1,1 

5,4 
0,4 
4,7 

- - - 

Ət 
konser
vləri 

Cəmi 
Rusiya 
ABŞ 

2,0 
0,9 
0,7 

2,2 
1,1 
0,4 

- - - 

Şəkər Cəmi 
Braziliya 
Rusiya 

321,5 
317,2 
3,6 

105,6 
103,8 

1,4 

Cəmi 
Rusiya 
Gürcüs-

tan 
Türkmə- 
nistan 

292,0 
242,8 

 
33,2 

 
12,4 

149,7 
128,7 

 
15,0 

 
4,9 

Meyvə-
tərəvəz 

kon- 
servləri 

Cəmi 
Türkiyə 
Macarı- 

stan 
İran 

10,6 
3,5 
2,0 

 
1,2 

5,7 
2,0 
0,6 

 
0,7 

Cəmi 
Rusiya 
Gürcü- 

stan 
İraq 

3,4 
1,5 

 
0,9 
0,4 

4,4 
1,4 

 
0,7 
0,2 

Meyvə-
tərəvəz 
şirələri 

Cəmi 
Ukrayna 
Rusiya 
Türkiyə 

41,9 
23,9 
12,2 
2,8 

23,8 
15,2 
6,5 
0,8 

Cəmi 
Rusiya 

Ukrayna
Belarus

ABŞ 

40,9 
29,4 
3,5 
1,6 
1,2 

24,1 
12,6 
2,1 
0,9 
3,3 
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Üzüm 
şərabı, 

min 
dkl 

Cəmi 
Moldova 
Rusiya 
Fransa 

470,8 
407,2 
35,6 
8,9 

3,74 
2,3 
0,3 
0,4 

Cəmi 
Rusiya 

166,5 
165,2 

2,4 
2,3 

 

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsinin statistik bülletenləri. Bakı, 
2015-ci il. 

 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq kompleks məhsullarının beynəlxalq 
iqtisadi inteqrasiya mühitinə uyğunlaşması ilk növbədə məhsul 
təklifinin artırılmasına, digər ehtiyatlara tələbin yüksəlməsinə sə-
bəb olur. Satışdan əldə edilən gəlirlərin artırılması və istehsal 
xərclərinin azaldılmasına yönəldilən tədbirlər kənd təsərrüfatı is-
tehsalçılarına fayda verir. Araşdırmalar göstərir ki, dünya birliyi-
nin bərabər hüquqlu üzvi olmaq kimi strateji xətt respublikanın 
təbii-iqtisadi potensialına uyğun kənd təsərrüfatı istehsalında ta-
razlı inkişafa doğru dönüş yaradılmasına tələb olunur. 

Kənd təsərrüfatı və eləcə də ərzaq sahəsində həyata keçirilən 
islahatlar respublikamız bir sıra məhsulların idxaldan azad olması, 
digər bir tərəfdən isə ixrac məhsulların həcminin artması müşahi-
də olunur. Idxal-ixrac əməliyyatlarının dövlətlər arasında geniş-
ləndirilməsi ölkənin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi kimi böyük 
səmərə verir. Hazırda respublikanın kənd təsərrüfatı və eləcə də 
aqroemal məhsulları çox ölkələrlə həyata keçirilir. 

Təhlillər göstərir ki, 2014-cü ildə mal əti üzrə idxalın 80,8 faizi 
Hindistan, quş əti - 60%-ə yaxın Braziliya, Süd və süd məhsulları-
nın 52%-i Ukrayna, Şəkərin 98,6 faizi Braziliya, meyvə-tərəvəz 
konservlərinin 33 faizi Türkiyə və s. ölkələrin payına düşmüşdür. 
Ümumi ixrac məhsulları üzrə aşağıdakı ölkələr üzrə göstəricilər 
mövcuddur: bitki yağları üzrə (72,4% Rusiya); şəkər (83,1% Ru-
siya) və s. 

Respublikadan kənara un, kartof, tərəvəz və tərəvəz-meyvə kon-
servləri və şirələri, mal əti, bitki yağları, şəkər və şəkərdən hazırla-
nan məhsulların ixracı mövcud olmuşdur. 
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Kənd təsərrüfatı və onun emal məhsullar bazarın ixrac-idxal 
əməliyyatlarının iqtisadi inkişafı qanunauyğun prosesdir və ölkənin 
obyektiv strateji zəruriyyətindən irəli gəlir. Məlumdur ki, dünya öl-
kələrinin hamısında istehsal olunan əsas növ ərzaq məhsulları hə-
min ölkələrin əhalisinin norma üzrə istehlak tələbatını ödəmir. Təh-
lil göstərir ki, hər bir konkret ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda 
əhalinin norma üzrə istehlak tələbatına uyğun əsas növ ərzaq məh-
sullarının istehsal olunmamasının bir sıra obyektiv və subyektiv sə-
bəbləri vardır. Buraya daxildir: torpaq-iqlim amilləri, ərazinin mə-
nimsənilməsi amilləri; məskunlaşma; texnologiyanın tətbiqi; bey-
nəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətli məhsul istehsalı. 

Ölkə əhalisinin minimum ərzaq norması ilə təminatında son il-
lər müəyyən kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri nəticəsində ix-
rac-idxal rejimində məneələr aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycanın 
ixrac balansında kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının qiymətlə-
rinin səviyyəsi yüksəlmişdir. Belə ki, 2010-cu ilə nisbətən 2014-
cü ildə hər bir ton bitki yağının qiyməti 8,9%, kartofun qiyməti 
25,6%, şərabın qiyməti - 38,5% artmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının ixrac-idxal əməliyyatları əsasən 
MDB ölkələri ilə aparılır. Son illərdə MDB ölkələrindən ölkəmizə 
idxal olunan süd və süd məhsulların 22,8%-i Rusiya, 79,7%-i Uk-
rayna respublikalarının payına düşmüşdür. Rusiyadan gətirilən 
süd və süd məhsullarının hər bir tonun 34 ABŞ dollar, Ukrayna-
dan gətirilən süd və süd məhsullarının qiyməti - 62 ABŞ dollar 
təşkil etmişdir. Gömrük statistikasının məlumatlarının təhlilindən 
aydın olur ki, respublikaya idxal edilən  kənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsullarının 52 %-i yaxın və uzaq xarici ölkələrinin (İran, Paki-
stan, Sinqapur, Çexiya, Türkiyə, ABŞ və s.) payına düşür. 

Modernləşmiş və yeni yaradılmış ərzaq kompleks müəssisələ-
rin məhsulları həm daxili bazarda və həm də xarici bazarın inte-
qrasiya fəaliyyətinə başlamışdır. Respublikanın şərab, çay,  balıq 
konservi istehsal edən “Şampan şərabları”, “Azərsun Holdinq”, 
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“Kaspian Fiş” və s. müəssisələrinin məhsulları xarici bazarlarda 
iştirak edirlər. 

Azərbaycan Respublikasının perspektiv dayanıqlı strateji yol xə-
ritəsinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı və emalı  kompleksinin yara-
dılması və genişləndirilməsi nəticəsində optimal səviyyədə ərzaq 
məhsullarını dünya bazarına çıxarılmasını təmin etmək mümkün-
dür. Bu da ilk növbədə respublikanın kənd təsərrüfatı potensialının 
artırılması, texnoloji əsaslarla modernləşdirilməsi ilə əlaqəlidir. Son 
dövrlərdə bazarların qloballaşdırılması öz təsirini ərzaq məhsulları 
üzrə bazar seqmentində də göstərir. Dünya ölkələri, o cümlədən 
MDB ölkələri üzrə şərab və şərab məhsullarının və digər sahələri-
nin idxalı son illərdə artmışdır. Təhlil göstərir ki, Baltika ölkələri, 
Rusiya Federasiyası və başqa ölkələr şərab məhsullarına yüksək tə-
ləbatlığı Azərbaycan üçün maraq kəsb edən əlverişli bazar seqmen-
tidir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, dünya ölkələrinin əksəriyyəti dayanıqlı 
olaraq ərzaq məhsul bazarı seqmentində dinamik inkişaf müşahi-
də olunmaqla aqrar sənaye məhsulların qloballaşdırma prosesi ar-
tıq həyata keçirilir. Bu proses idxal-ixrac ərzaq bazarların inteqra-
siyası nəticəsi olaraq rəqabətin yüksəldilməsində biruzə verir. 
Azərbaycanda 20 ölkə ilə kənd təsərrüfatı və ərzaq emalı məhsul-
ları ilə ümumi ticarətində 80% paya malikdir: Avropa ölkələrdən -
12, Asiya- 6; ABŞ və Yeni Zelandiya. 

Respublikanın ixrac potensialı “Dünya üçün ərzaq” proqramı, 
məhsulun xarici bazarlarda rəqabətliliyinin qorunması üçün “İx-
raca yardım” proqramı, “Kəndin inkişafının kreditləşdirilməsi” 
proqramı və s. proqramların yaradılması, idarə olunması prinsip-
ləri bazar funksiyalarını özündə birləşdirir. İdxal-ixrac respublika-
da aqrar iqtisadi artım tempinin, onun inkişaf  dinamikasının, əsas 
tarazlı struktur dəyişmələrinin effektli təşkilinin təsiri ilə əlaqələn-
dirilir. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 

 
Azərbaycan Respublikasında  

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair  
STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ 

 
QISA XÜLASƏ 
 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 

yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gə-
lən məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə iqtisadiyya-
tın mövcud vəziyyətinin dərin təhlili əsasında Strateji Yol Xəritə-
sinin hazırlanması üzrə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Buna 
uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sə-
nayesi sahələrində mövcud vəziyyət müvafiq dövlət orqanlarının, 
tədqiqat mərkəzlərinin və müstəqil ekspertlərin iştirakı ilə sistemli 
və əhatəli şəkildə təhlil olunmaqla, silsilə müzakirələr keçirilmiş 
və müvafiq qiymətləndirmələr aparılmış, bunun əsasında “Azər-
baycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 
və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” (bundan sonra-Strateji Yol 
Xəritəsi) hazırlanmışdır. 

Bu Strateji Yol Xəritəsində ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinin 
inkişafı ilə bağlı 2020-ci ilədək strateji baxış, 2025-ci ilədək olan 
dövr üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün 
hədəf baxış əks olunub ki, bu da kənd təsərrüfatı sahəsində həm 
orta, həm də uzunmüddətli dövr üzrə strateji inkişaf hədəflərinə 
çatmaq üçün dövlətin ardıcıl mərhələlərlə icra ediləcək aydın yol 
xəritəsinə malik olmasını ifadə edir. 

Strateji Yol Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçi-
rilməsi hesabına ölkədə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslan-
maqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
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və emalı sektorunun formalaşdırılmasına nail olmaq baxımından 
əlverişli mühitin yaradılması üçün 9 strateji hədəfin reallaşdırıl-
ması nəzərdə tutulur. Bu strateji hədəflər ərzaq təhlükəsizliyinin 
dayanıqlılığının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsal potensialının dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılması, 
kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri bazarının inkişafı və 
müvafiq resurslara, o cümlədən maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılma-
sı, kənd təsərrüfatı sahəsində elmi təminatın və təhsilin keyfiyyə-
tinin yüksəldilməsi və məsləhət-informasiya xidmətləri sisteminin 
inkişaf etdirilməsi, bazar infrastrukturunun inkişafı və istehsalçı-
ların bazara çıxışının asanlaşdırılması, təbii resurslardan dayanıqlı 
istifadə mexanizmlərinin formalaşdırılması, aqrar sahə üzrə biz-
nes mühitinin təkmilləşdirilməsi və kənd yerlərində rifahın 
yüksəldilməsi məsələlərini əhatə edir. 

Hər bir strateji hədəfin reallaşdırılması üçün 2016-2020-ci illər 
üzrə prioritet istiqamətlər müəyyən olunaraq əsaslandırılmışdır. 
Strateji Yol Xəritəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı planlaşdırılan 
bütün icra tədbirləri həmin prioritet istiqamətlər üzrə qruplaşdırıl-
mışdır. Bu tədbirlərin hər birinin icrasının hansı meyarlar (indika-
torlar) üzrə ölçüləcəyi əvvəlcədən müəyyən olunmuşdur ki, bunun 
da əsasında bütövlükdə Strateji Yol Xəritəsinin icrasının monito-
rinqi və qiymətləndirilməsi sistemi qurulacaqdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda 
həyata keçiriləcək prioritetlərin 2020-ci ildə real ÜDM-i birbaşa 
575 milyon manat, dolayı şəkildə isə 660 milyon manat olmaqla, 
ümumilikdə 1235 milyon manat artıracağı və təxminən 20 min yeni 
iş yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. Təsirin gerçəkləşdirilməsi 
dövlət-özəl resursları hesabına 1170 milyon manat investisiya qoy-
uluşu tələb ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın istehsalı və emalı sektorunda göstərilən əsas təşəbbüslər Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən əlaqələndiriləcəkdir. 
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Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində görüləcək tədbirlər üzrə 
gözlənilən nəticələr 

 

№ Prioritetin adı 

Real ÜDM-ə 
təsiri (milyon 

manatla, 
2020) 

Məşğulluq 
(tam ştatlı 

işçilər, 
2020) 

İnvestisi-
ya məbləği

(milyon 
manatla) 

2.1. Həm daxili, həm də xarici 
bazarlarda rəqabətqabiliy-
yətli kənd təsərrüfatı və 
emal sənayesi məhsulları 
üzrə istehsal potensialının 
gücləndirilməsi 

450 - 440 

2.4. Kompleks layihələrin 
həyata keçirilməsi üçün 
dövlət-özəl tərəfdaşlığının 
inkişafı 

130 7250 325 

2.5. Aqrobiznesin inkişafına 
dəstək infrastrukturunun 
formalaşdırılması 

355 7725 350 

3.1. Kənd təsərrüfatı sahəsi 
üzrə maliyyələşdirmə 
mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi 

210 - - 

6.3. Kənd təsərrüfatı və emal 
sənayesi məhsulları üzrə 
ixracın təşviqi və 
dəstəklənməsi 

90 5060 40 

7.4. Ekoloji təmiz kənd 
təsərrüfatı istehsalının 
inkişaf etdirilməsi 

- - 15 

 

Гейд 1. Бу ъядвялдя йалныз 2020-ъи илдя реал ЦДМ-дя 10 милйон манатдан чох 
артыма вя йа 100-дян чох иш йеринин ачылмасына шяраит йарадан приоритетляр эю-
стярилмишдир. Диэяр приоритетляр нязярдя тутулан нятиъялярин ялдя олунмасында 
дястякляйиъи рола маликдир. 
Гейд 2. Бу рягямляр приоритетлярин тясирляри барядя мцяййян тясяввцр йаратмаг 
мягсядиля верилмишдир. Тядбирлярин иърасы заманы щяр бир приоритет цзря щяртяряф-
ли тящлиллярин апарылмасы вя рягямлярин дягигляшдирилмяси зяруридир. 
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QLOBAL TRENDLƏR 
Ötən əsrin 60-70-ci illərindən etibarən geniş miqyas alan və 

mineral gübrələrin, pestisidlərin və təkmil irriqasiya sistemlə-
rinin tətbiqinin genişləndirilməsi, istehsalın mexanikləşdiril-
məsi səviyyəsinin yüksəldilməsi və seleksiya-damazlıq işləri-
nin təkmilləşdirilməsi ilə xarakterizə edilən “Yaşıl inqilab” 
sayəsində qlobal səviyyədə həm bitkiçilik, həm də heyvandar-
lıq sahəsində istehsalın əsaslı şəkildə intensivləşdirilməsinə 
nail olunmuşdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı məlumatları əsasında aparılan hesablamalara görə son 
40 il ərzində dünya üzrə əkin sahələri təqribən 9 faiz artdığı halda, 
bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi 2,3 dəfə artmışdır O cüm-
lədən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bitkiçilik sahəsində məhsul-
darlıq səviyyəsi bu müddətdə 70 faiz yüksəlmişdir. Kənd təsərrü-
fatında intensivləşmənin daha bir bariz nümunəsi budur ki, ümu-
mi tələbatın və buna uyğun olaraq istehsal həcminin artımı fonun-
da, ötən dövr ərzində dünya üzrə hər nəfərə düşən əkin sahəsi gö-
stəricisi 0,44 hektardan 0,25 hektara düşmüşdür. Oxşar olaraq, 
dünya üzrə süd istehsalının 61 faiz, ət istehsalının isə 27 faiz art-
dığı ötən 40 illik dövr ərzində mövcud mal-qaranın baş sayı 26 fa-
iz artmışdır. Hətta bu dövr ərzində inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək 
məhsuldarlığa malik cinslərdən ibarət heyvandarlıq təsərrüfatları 
hesabına mal-qaranın ümumi sayı təqribən 30-35 faiz azalmışdır. 

İstehsalın intensivləşdirilməsinin daha bir zəruri şərti olan 
kənd təsərrüfatı torpaqlarının konsolidasiyası prosesi də, da-
vamlı kənd inkişafı və təbii ehtiyatların səmərəli idarəedilməsi 
siyasətinin tərkib hissəsi kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində 
müşahidə olunan daha bir qlobal meyildir. Bununla belə, kənd 
təsərrüfatı torpaqlarının konsolidasiyası prosesi daha çox inkişaf 
etmiş, həmçinin, sənayeləşmənin yeni vüsət aldığı ölkələr üçün 
xarakterikdir. Urbanizasiya və sənayeləşmə prosesinin zəif getdi-
yi, qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunda məşğulluq imkanlarının 
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məhdud olduğu ölkələrdə isə, hətta əksinə, kənd təsərrüfatı tor-
paqları irsən keçən varislik prosesinin nəticəsi olaraq, daha da ki-
çik və dağınıq hissələrə bölünür. 

Müasir dövrdə qlobal səviyyədə kənd təsərrüfatı sahəsi 
“Yaşıl inqilab” mərhələsindən “İkinci yaşıl inqilab” və ya 
“Biotexnologiya inqilabı” mərhələsinə keçid dövrünü yaşayır. 
Belə ki, torpaq və su resurslarının məhdudluğu fonunda, intensiv 
istehsal üsulları ilə belə qlobal ərzaq təchizatının əhəmiyyətli 
həcmdə artırılması təmin edilsə də, ətraf mühit və ekosistem üzə-
rində ciddi mənfi təsirlər də yaranmışdır. Bu amil müasir dövrdə 
dayanıqlı kənd təsərrüfatı istehsalına imkan verən yeni texnolog-
iyaların tətbiqinin genişləndirilməsini zəruri etmişdir. Məhz buna 
görə də biotexnologiya müasir dövrdə qlobal ərzaq təhlükəsizliyi-
nin köklü şəkildə gücləndirilməsi və ətraf mühitə mənfi təsirlərin 
azaldılması vasitəsi kimi çıxış edir. Biotexnologiya sayəsində qu-
raqlığa, istiyə, soyuğa, torpağın şoranlaşmasına, zərərvericilərə, 
zəhərli herbisidlərə davamlı bitki növləri, habelə xəstəliklərə və 
iqlim dəyişkənliyinə davamlı heyvan cinsləri yaradılır. Belə növ-
lər marjinal ərazilərdə təsərrüfatın səmərəliliyini təmin etməyə və 
deqradasiyaya məruz qalmış torpaqları bərpa etməyə yardım edir, 
həmçinin pestisidlərə və mineral gübrələrə olan ehtiyacı əsaslı şə-
kildə azaldır. Bununla belə, biotexnologiyaların tətbiqinin ətraf 
mühitə və qida təhlükəsizliyinə göstərə biləcəyi mənfi təsirlərin 
müəyyən olunması və nəzarət edilməsi üçün beynəlxalq standart-
lar əsasında hər bir ölkədə effektiv milli tənzimlənmə sistemləri-
nin yaradılması da mühüm qlobal çağırışlardan biridir. 

Müasir dövrdə əkin sahələrinin becərilməsində istifadə olu-
nan təkmil texnologiyalar kimi yeni suvarma üsullarının 
(damla, yağmurlama, tərləmə) və səmərəli əkin metodlarının 
(laydırsız şum, tirəyə səpin, sıfır becərmə, qarışıq əkin, lazer 
mala və s.) tətbiqi genişləndirilir. Bu metodların tətbiqi istehsal-
da səmərəliliyi yüksəltməklə yanaşı, həm də təbii resurslardan 
dayanıqlı istifadəyə imkan verir. 
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Müvafiq istehsal texnologiyalarının inkişafı ilə yanaşı, aq-
rar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatların idarəedilməsi sis-
teminin də avtomatlaşdırılması təcrübəsi, xüsusilə inkişaf et-
miş ölkələrdə genişlənməkdədir. Bu isə kənd təsərrüfatının me-
xanikləşdirilməsi prosesinin təsiri ilə bu sahənin əməktutumlu-
luğunun azalması trendinin daha da sürətlənməsini şərtləndirir. 
Başqa sözlə desək, yeni istehsal və idarəetmə texnologiyalarının 
tətbiqi sayəsində müasir dövrdə kənd təsərrüfatı “artıq işçi 
qüvvəsi”nin “nisbi məşğulluğu”nu təmin edən sahə olmaqdan 
uzaqlaşır. 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə qlobal ixracda 
emal olunmuş, yəni daha yüksək əlavə dəyər yaradılmaqla is-
tehsal olunmuş məhsulların xüsusi çəkisinin getdikcə artması 
müşahidə olunur. Belə ki, qlobal ticarət üzrə TRADEMAP in-
formasiya bazasının məlumatlarına əsasən, ilkin kənd təsərrüfatı 
məhsullarının və emal olunmuş məhsulların ümumi ixracdakı 
xüsusi çəkisi 2001-ci ildə müvafiq olaraq 41,4 faiz və 58,6 faiz 
idisə, 2015-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 38,4 faiz və 61,6 
faiz təşkil etmişdir. 2001-2015-ci illərdə ilkin kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracının həcmi 2,5 dəfə artdığı halda, emal olun-
muş məhsullar üzrə bu artım 2,9 dəfə olmuşdur. 

2050-ci ildə 9,3 milyard nəfərə qədər artacağı proqnozlaş-
dırılan dünya əhalisinin qidalanması üçün tələb olunan ümu-
mi ərzaq istehsalının, hazırki dövrlə müqayisədə 70 faiz artı-
rılmasına ehtiyac yaranacaqdır24. 

Qlobal səviyyədə yüksək sürətlə gedən urbanizasiya prosesi 
nəticəsində şəhər əhalisinin ərzaq məhsulları üzrə istehlak gö-
stəricisinin həcmi böyük miqyasda artmışdır ki, bu da ənənəvi 
kənd təsərrüfatı istehsalı modelinin “şəhər tələbatına yönəlik 
                                                            

24 Mənbə: Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 
    Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
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kənd təsərrüfatı” (“urban demand - oriented agriculture”) ya-
naşması ilə əvəzlənməsini şərtləndirmişdir. Məhz buna görə də 
hazırda ilkin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının, emalçı-
ların, təchizatçıların və distribüterlərin müəyyən bir ərazidə, koo-
perasiya formasında fəaliyyətinə əsaslanan və əsasən, şəhər yerlə-
rinə yaxın ərazilərdə fəaliyyət göstərən aqroərzaq təchizatı sistemi 
kimi aqroparkların tətbiqi dünyanın bütün regionlarında genişlən-
məkdədir. Həmçinin, şəhər yerlərində hidroponik və digər innova-
tiv texnologiyalardan istifadə olunmaqla, "torpaqsız sahələrdə" 
kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi təcrübəsi də yayıl-
maqdadır. 

Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində kənd təsərrüfatı-
nın gələcək inkişafı ilə bağlı çağırışlar, ilk baxışda fərqli görü-
nən iki qlobal trend fonunda müəyyənləşir. 

• Belə ki, qlobal miqyasda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsul-
larına olan tələbatın artım tempi azalma meylinə malikdir. 
FAO-nun hesablamalarına görə, ötən 40 il ərzində bu tələbatın or-
taillik artım tempi 2,2 faiz olduğu halda, növbəti 40 il ərzində bu 
göstəricinin 1,1 faizə enəcəyi gözlənilir. O cümlədən inkişaf et-
məkdə olan ölkələr üzrə bu göstəricilər, müvafiq olaraq, 3,6 faiz 
və 1,3 faiz səviyyəsində qiymətləndirilir. 

• Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı sahəsi yalnız aşağı inkişaf sə-
viyyəsinə malik olan ölkələrdə sosial-iqtisadi inkişafın yüksəldil-
məsi baxımından əhəmiyyətli rola malikdir. Müvafiq sənaye və 
xidmət sahələrinin inkişaf etdiyi və ya bu sahələr üzrə məqsəd-
yönlü inkişaf strategiyasına malik olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı 
əsas etibarilə, ərzaq təhlükəsizliyinin, məşğulluğun təmin edilmə-
si və qismən də ixracın şaxələndirilməsi vasitəsidir. Təsadüfi dey-
il ki, ötən onilliklər ərzində qlobal ÜDM-də kənd təsərrüfatının 
payı 9-10 faizdən 4-5 faizə, dünya üzrə iqtisadi fəal əhalinin sa-
yında kənd təsərrüfatı sahəsinə düşən iqtisadi fəal əhalinin payı 
isə 51 faizdən 38 faizə enib. 
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• 2050-ci ildə bütün dünya üzrə ərzaq istehsalının artırılması 
zərurəti yaranacaq və hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mü-
vafiq istehsal həcminin 2 dəfə artırılması zəruri olacaqdır. Çün-
ki qlobal miqyasda həyat səviyyəsi standartlarının getdikcə yük-
səlməsi trendinə uyğun olaraq ərzaq məhsulları istehsalının 
strukturunda sağlam və keyfiyyətli məhsulların xüsusi çəkisi 
getdikcə yüksəlir. 

Dünya əhalisinin sayının artmasına, habelə inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə həyat səviyyəsinin tədricən yaxşılaşmasına görə 
qlobal miqyasda ərzaq məhsullarına artacaq tələbatın ödənil-
məsi zərurəti ilə bağlı beynəlxalq çağırışın reallaşmasına ma-
neə yaradan aşağıdakı bir sıra problemlər mövcuddur: 

• Dünya miqyasında torpaqların deqradasiyası çox təhlükəli 
şəkildə artır və dünyanın çox hissəsini əhatə edir. FAO-nun he-
sablamalarına görə, dünya torpaq fondunun 1,2 milyard hektar 
sahəsi orta və ağır dərəcədə deqradasiyaya məruz qalmışdır. O 
cümlədən qlobal miqyasda əkin sahələrinin 20 faizi, meşələrin 
30 faizi və otlaq sahələrinin 10 faizi deqradasiyaya uğramışdır. 
Dünya əhalisinin 25 faizi və ya 1,5 milyard nəfər birbaşa olaraq 
deqradasiyaya uğramış ərazilərdən asılıdır. Araşdırmalar göstə-
rir ki, torpaqların deqradasiyası, əsas etibarilə, zəif torpaq idarə-
çiliyi səbəbindən baş verir. 

• Kənd təsərrüfatı sahəsindəki fəaliyyətlər qlobal iqlim dəyi-
şikliklərinə adaptasiya olunmalıdır. Yüksək temperatur, yağışın 
xarakterinin dəyişməsi, ekstremal hava şəraiti (quraqlıq və s.) 
kimi iqlim faktorlarının bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrində 
məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olduğu nəzərə alınmalı, 
bu dəyişikliklərə uyğunlaşdırılmış bitki sortlarının və heyvan 
cinslərinin tətbiqi genişləndirilməli və “iqlim əsaslı ağıllı kənd 
təsərrüfatı”nın inkişafı təşviq edilməlidir. 

• Qlobal miqyasda mövcud olan ədalətsiz ticarət şərtləri inki-
şaf etməkdə olan, o cümlədən də zəif inkişaf etmiş ölkələrdə ər-
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zaq məhsulları istehsalına mənfi təsir göstərən daha bir ciddi 
faktor kimi çıxış edir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən 
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının böyük həcmdə subsidiy-
alaşdırılmış qiymətlərlə ixracı, digər ölkələrdən ixrac edilən 
analoji məhsulların qiymətini aşağı salır ki, bu da həmin ölkə-
lərdə, xüsusilə kiçik istehsalçıların fəaliyyətinə dağıdıcı təsir 
edir. 

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları qiymətlərinin qlobal sə-
viyyədə müşahidə olunan qeyri-sabitliyi, xüsusilə inkişaf etmək-
də olan, o cümlədən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin ərzağa 
əlyetərliyini çətinləşdirir, habelə istehsalçıların fəaliyyətinin sə-
mərəliliyini azaldır. Belə ki, FAO-nun hesabatına görə, 2000-
2002-ci illər baza götürülməklə qlobal ərzaq qiymətləri indek-
sində 1980-1989-cu illərdə əsasən enmə, 1990- 1997-ci illərdə 
əsasən qalxma, 1998-2003-cü illərdə əsasən enmə, 2004-2012-ci 
illərdə əsasən qalxma, 2013-cü ildən isə əsasən enmə trendi müşa-
hidə edilmişdir. Buna görə də daxili bazarda kənd təsərrüfatı və 
ərzaq məhsullarının qiymətlərinin stabilliyinin təmin edilməsinə 
yönəlmiş effektiv siyasət tədbirləri həyata keçirə bilməyən ölkə-
lərdə ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığına təhlükə yaranır. 

• İnkişaf etməkdə olan, o cümlədən də zəif inkişaf etmiş ölkə-
lər kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalının həcminin 
artırılması çağırışını reallaşdırmaq üçün kənd təsərrüfatına, 
bundan daha çox isə bu sahə ilə bağlı istiqamətlərə investisiya 
qoyuluşunun həcmini artırmalıdırlar. FAO-nun hesablamaları-
na görə, istehsal həcmini lazımi səviyyədə artırmaq üçün bu öl-
kələrdə kənd təsərrüfatına tələb olunan cəmi illik xalis investi-
siya qoyuluşu təqribən 83 milyard ABŞ dolları həcmində qiy-
mətləndirilir. Bu investisiyaların 24 faizinin bitkiçiliyə, 16 faizi-
nin heyvandarlığa, 60 faizinin isə kənd təsərrüfatı istehsalına 
xidmət edən bazar infrastrukturuna yönəldilməsi zəruri hesab 
edilir. Bunlarla yanaşı, daha funksional kənd təsərrüfatı və 
mükəmməl ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması üçün aq-
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rar sahə üzrə tədqiqat, təhsil və məsləhət xidmətlərinə, suvarma 
sistemlərinin inkişafına, digər fiziki və sosial infrastruktur sahə-
lərinə də zəruri dövlət investisiyaları həyata keçirilməlidir. Bu 
kimi ehtiyacların olmasına baxmayaraq inkişaf etməkdə olan, o 
cümlədən də zəif inkişaf etmiş ölkələr zəruri investisiya resurs-
larına malik deyildirlər, üstəlik də onların bu resursları əldə et-
mək baxımından əlverişli imkanları yoxdur. 

•  Qlobal səviyyədə innovativ istehsal və idarəetmə texnologiy-
alarının tətbiqinin geniş yayıldığı bir vaxtda aqrar sahə üzrə 
modernləşdirilmiş elm, təhsil və informasiya məsləhət xidmətləri 
sisteminin mövcudluğu bu sahədə rəqabətqabiliyyətliliyin təmin 
edilməsi üçün zəruri resurslardan biri kimi çıxış edir. Lakin in-
kişaf etməkdə olan ölkələrdə ümumi innovasiya potensialı kifay-
ət qədər yüksək olmadığı üçün, həmçinin bu sahələr islahatların 
aparılması baxımından daha “konservativ” olduğuna görə, bu-
rada köklü dəyişikliklərin edilməsi müəyyən zaman və ardıcıl 
fəaliyyət tələb edir. 
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STRATEJİ BAXIŞ 
 
• 2020-ci ilədək strateji baxış 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair 2020-ci ilədək strateji baxış dayanıqlı inkişaf prinsi-
plərinə əsaslanan, ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilmə-
sini təmin edən, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və kənd yerlə-
rində sosial rifahın yüksəlməsinə töhfə verən rəqabətqabiliyyətli 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sektorunun forma-
laşdırılması üçün əlverişli mühit yaratmağı nəzərdə tutur. 

 
Strateji baxışın şərhi 
Strateji Yol Xəritəsinin reallaşdırılması hesabına müvafiq tən-

zimlənmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə, o cümlədən dövlət yar-
dımlarının effektivliyinin artırılmasına və bazarda rəqabətin daha 
da yaxşılaşdırılmasına nail olunmaqla, əlverişli biznes mühiti for-
malaşdırılacaqdır. Aidiyyəti tənzimləmə orqanlarının potensialı-
nın gücləndirilməsi, dövlət yardımlarının inkişaf məqsədlərinə 
uyğunlaşdırılması, qida təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilmə-
si, məhsul istehsalı, satışı və istehsal vasitələri bazarında rəqabət 
mühitinin inkişaf etdirilməsi, maliyyə resurslarına çıxışın asanlaş-
dırılması, bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və bazara çı-
xış imkanlarının yaxşılaşdırılması, informasiya-məsləhət xidmət-
lərinin inkişaf etdirilməsi və digər istiqamətlərdə kompleks işlər 
görüləcəkdir. 

Nəticədə, təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması, təsərrü-
fat subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı 
və ərzaq məhsullarının istehsalı sahələrinin dəyər zənciri üzrə in-
kişaf etdirilməsi üçün şərait yaradılacaq, bununla da ölkədə ərzaq 
təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı təmin olunacaq, qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac həcminin artımına nail olunacaq və kənd təsərrüfatı sa-
həsində çalışanların gəlir əldəetmə imkanları yaxşılaşacaqdır. 
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Strateji Yol Xəritəsində prioritetlər üzrə qeyd edilmiş bəzi təd-
birlərin əsas fazası 2020-ci ildən sonrakı dövrdə həyata keçiri-
ləcəkdir. 

 
• 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və email 

üzrə 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış ənənəvi 
təsərrüfatçılıqdan bazaryönümlü əlavə dəyər yaradan intensiv tə-
sərrüfatçılığa keçidin gücləndirilməsi hesabına rəqabətqabiliyyət-
li aqrobiznesi formalaşdırmağı nəzərdə tutur. 

 
Uzunmüddətli baxışın şərhi 
Strateji Yol Xəritəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində əlverişli 

biznes mühitinin yaradılması sayəsində, bir tərəfdən, ailə əməyi-
nin üstünlük təşkil etdiyi, daha çox şəxsi istehlak tələbatı üçün 
məhsul istehsal edən kiçik ailə-kəndli təsərrüfatlarının fəaliyyəti-
nin bazaryönümlülüyünün gücləndirilməsi və konsolidasiyası, 
digər tərəfdən isə kommersiyaəsaslı iri aqrokomplekslərin yara-
dılması və emal sənayesi ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 
arasında səmərəli inteqrasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi, habelə 
bazar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi hesabına müvafiq key-
fiyyət tələblərinə uyğun istehsal potensialı artırılacaqdır. 

Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı istehsalında qabaqcıl texnolog-
iyaların tətbiqi təcrübəsinin genişləndirilməsi, istehsalçıların bilik 
və bacarıqlarının artırılmasına imkan verən elm, təhsil və məslə-
hət xidmətləri sisteminin inkişaf etdirilməsi nəticəsində məhsul-
darlıq göstəricilərinin yüksəldilməsi təmin olunacaqdır. 

Bütün bunların nəticəsi kimi, 2025-ci ilədək kənd təsərrüfatı 
məhsullarının qeyri-neft ixracındakı payı bu məhsulların istehsal 
həcminin və səmərəliliyinin artırılmasına tətbiq edilən məq-
sədyönlü yanaşma əsasında əhəmiyyətli dərəcədə artacaqdır. 
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2025-ci ilədək olan dövr üzrə üzrə uzunmüddətli baxış çərçivə-
sində müəyyən edilmiş məqsəd kənd təsərrüfatı sektorunun tam 
müasirləşdirilməsi və onun rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilmə-
sidir. Buraya məhsulların istehsal həcminin artırılması, yüksək 
dəyər yaradan bitkiçilik məhsullarının istehsalı və kənd təsərrüfatı 
məhsulları emalının dəyər zəncirinin seçilmiş sahələri üzrə artırıl-
ması daxildir. Növbəti on ildə Azərbaycanda xüsusi bitkiçilik 
məhsullarının, məsələn, meyvə, qoz-fındıq və tərəvəz məhsulları-
nın istehsal həcminin artırılması və bununla da həmin məhsulların 
emalı sənayesində rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi diqqət 
mərkəzində saxlanılacaqdır. Azərbaycan yerli istehsalda əvvəllər 
daha çox paya sahib olmuş, dəyər yaradan sənaye məhsullarının 
(məsələn, pambıq, çay və tütün məhsullarının) istehsalında və ix-
racında rəqabət üstünlüyünə malik olacaqdır. Bundan başqa, belə 
məhsulların ixracı artırılacaq, onların idxalından asılılıq azaldı-
lacaq və nəticədə daha çox gəlir əldə ediləcəkdir. Eyni zamanda, 
bitkiçilik məhsullarının istehsalının artırılması istiqamətində 
görülən tədbirlər çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının ema-
lı müəssisələrinin dəyər zəncirində daha mühüm rol oynaması tə-
min ediləcəkdir. Prioritet təşkil edən bitkiçilik məhsulları əsas 
ticarət marşrutlarına və nəqliyyat qovşaqlarına yaxın yerləşən 
emal müəssisələri vasitəsilə daha yüksək dəyər yaradan məhsul 
kimi yerli və xarici bazarlara çıxarılacaqdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi rəqa-
bətqabiliyyətli istehsalın həcminin artırılması yolu ilə gücləndiri-
ləcəkdir. Belə artıma nail olmaq üçün əsas diqqət qabaqcıl aqro-
texniki qaydaların və avtomatlaşdırmanın tətbiqinə əsaslanan in-
tensiv təsərrüfatların yaradılmasına yönəldiləcəkdir. Bu zaman öl-
kədə hər bir bölgənin potensialı nəzərə alınacaq, o cümlədən qrup 
şəklində xüsusi istehsal sahələrinin (klasterlərin) və altsektorların 
yaradılması istiqamətində tədbirlər görüləcəkdir. Ölkədə tətbiq 
edilən ənənəvi istehsal metodlarına əlavə olaraq, nəzərdə tutulmuş 
əsas bitkiçilik məhsullarının orqanik təsərrüfat metodları əsasında 
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yetişdirilməsi dövlətin tənzimləmə standartları əsasında təşviq 
ediləcəkdir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
və emalı sahəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən təd-
birlər nəticəsində yaranan istehsalçıların dəyər zənciri boyunca 
yüksək dəyər gətirən sahələrdə fəal iştirakı təmin ediləcəkdir. 

2016-2020-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş prioritetlər çərçivə-
sində həyata keçiriləcək tədbirlər nəticəsində 2025-ci ilədək ölkə-
nin aqrar-sənaye müəssisələri kənd təsərrüfatı sektorunun əsaslı 
şəkildə dəyişməsində (transformasiyasında) əsas aparıcı qüvvə 
olacaqdır. Bundan sonra sənaye sahələrinə yerli və xarici özəl in-
vestisiya axını olacaq, yüksək dəyər yaradan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının rəqabət əsasında istehsalı və emalı həyata keçiri-
ləcəkdir. 2025-ci ilədək kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sek-
torunda bu cür investisiyalar hesabına ən az bir neçə yerli aparıcı 
müəssisənin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu aqrar-sənaye 
müəssisələri öz ixrac potensialını yüksəldərək ixrac bazarlarının 
sayını artıracaq (Avropa bazarı kimi Qərb bazarları da daxil ol-
maqla) və dünya ticarətində mühüm paya sahib olacaqdır. Həmin 
dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahələrin-
də yerli şirkətlərlə yanaşı xarici şirkətlər də geniş fəaliyyət göstə-
rəcəkdir. Azərbaycanda investisiya axınının əhəmiyyətli dərəcədə 
artmasına şəraitin yaradılması, eləcə də beynəlxalq bazar iştirak-
çılarının kompleks layihələr və aqropolislər vasitəsilə yerli bazara 
daxil olması nəzərdə tutulub. Bu məqsədə xidmət edən ilk aqro-
polis - Ələtdəki Azad Ticarət Zonası tipli xüsusi iqtisadi zona 
2025-ci ilədək mühüm emal mərkəzi kimi tam fəaliyyət göstə-
rəcəkdir. 

Bu baxımdan dövlətin qarşısında duran mühüm məsələlərdən 
biri yuxarıda qeyd edilən sektorların əsaslı inkişafına nail olma-
qdır. Bunun üçün maliyyə resurslarına çıxış imkanları artırılacaq, 
eləcə də istehsalın səmərəliliyinin təmin edilməsi və istehsal 
həcminin artırılması üçün yerli istehsalçıların fəaliyyətinə qeyri- 
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maddi stimullar veriləcəkdir. Eləcə də, kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının istehsalı və emalı sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələ-
rin maliyyələşmə ilə bağlı üzləşdiyi çətinliklər nəzərə alınacaq, 
onların müxtəlif kredit məhsullarına çıxışı kredit zəmanət fondu-
nun fəaliyyəti genişləndirilməklə asanlaşdırılacaqdır. 2025-ci ilə-
dək dövlət mülkiyyətində olan boş torpaq sahələrinin özəl sekto-
run istifadəsinə verilməsi nəzərdən keçiriləcək və həmin torpaq 
sahələrindən istifadə edən müəssisələrə biznes məsləhət xidməti 
göstəriləcəkdir. Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi yolu 
ilə aqrar sənaye sektorlarının inkişaf etməsi nəticəsində aqrar sə-
nayeyə daha çox xarici investisiya cəlb ediləcəkdir. 

Sözügedən dövrdə rəqabətqabiliyyətli aqrar sənayenin yaradıl-
ması və istehsal həcminin artırılması istiqamətində həyata keçiri-
lən islahatlara əlavə olaraq, ölkədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatla-
rın orta ölçüsünün artırılması və onların "miqyas iqtisadiyya-
tın"dan faydalanması istiqamətində bir sıra islahatlar həyata keçi-
riləcəkdir. Müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkədə həyata keçi-
rilmiş torpaq islahatlarının davamı olaraq görülən bu tədbirlər nə-
ticəsində nisbətən kiçik təsərrüfatların birləşərək yerli bazarlarda 
daha güclü iştirakçıya çevrilməsi təmin ediləcəkdir. 

Aqrobiznes və sənaye sahələrində müəyyən edilmiş prioritetlər 
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində kənd təsərrüfatı 
sektorunun əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi (transformasiyası) rayon-
lardakı ailə təsərrüfatlarında da bu islahatın aparılmasına şərait 
yaradacaqdır. Bundan başqa, 2025-ci ilə qədər ölkədə kooperativ-
lər və müqavilə fermerliyi sistemi yaradılacaqdır. Fermerlər biz-
nes assosiasiyalarında, eləcə də sektor islahatlarının həyata keçi-
rilməsində fəal rol oynayacaqdır. Ölkədə təsərrüfatların birləşdi-
rilməsi və üç istiqamətdə (maliyyə resurslarına, istehsal vasitələri-
nə və bazarlara çıxış imkanlarının artırılması) müdaxilələrin həya-
ta keçirilməsi daha çox dəyər yaradan məhsulların istehsalına, qa-
baqcıl aqrotexniki qaydaların tətbiqinə və bununla da təsərrüfat 
gəlirlərinin artmasına imkan verəcəkdir. Fermerlərin yüksəkkey-
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fiyyətli toxum və gübrə bazarına çıxışı asanlaşdırılacaq, onların 
investisiya yatırmaq potensialı daha da gücləndiriləcəkdir. Eyni 
zamanda, yerli bazarlar kiçik fermerlərə fasiləsiz olaraq xidmət 
edəcək və onların bu bazarlarda daha çox paya sahib olmasına şə-
rait yaradılacaqdır. 

Müvafiq proqramlar çərçivəsində beynəlxalq inkişaf fondları-
nın fəaliyyətinə şərait yaratmaqla ölkənin suvarma sisteminə inve-
stisiya qoyulacaq, su itkisinin azaldılması və beynəlxalq standart-
ların tələblərinə uyğunluğun təmin edilməsi üçün mövcud suvar-
ma sistemləri yenilənəcək və onların faydalı iş əmsalı artırılaca-
qdır. Bunun birbaşa nəticəsi olaraq, davamlı su təchizatı təmin 
ediləcək və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artırılacaqdır. 
Ölkə sənayesi inkişaf etdikcə əsas bitkiçilik məhsullarının istehsal 
edildiyi bölgələrdə belə suvarma sistemləri genişləndiriləcəkdir. 

2025-ci ilədək ölkədə elektron kənd təsərrüfatı sistemi fəa-
liyyət göstərəcək və bu sistem daha güclü qərarların verilməsinə 
və siyasətin hazırlanmasına şərait yaradacaqdır. Ölkənin bütün tə-
sərrüfatları, onların yetişdirdiyi məhsullar və torpaq sahələri barə-
də məlumatları özündə əks etdirən geniş məlumat bazasının yara-
dılmasından sonra sektorlarla bağlı gələcək strategiyaların həyata 
keçirilməsi üçün müvafiq məlumatlar təhlil ediləcəkdir. Belə təh-
lillərin nəticələri əsasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
və emalı sektorlarının əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi üçün stimul-
laşdırıcı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sənayesinin uzunmüddətli inki-
şafına davamlı dəstək üçün müvafiq mexanizmlərdən istifadə edi-
ləcəkdir. Ölkədə yerli istehsalın keyfiyyət və kəmiyyətinin artırıl-
ması üçün fermerlərin tələb edilən səviyyədə ixtisaslaşması məq-
sədilə güclü informasiya-məsləhət xidməti bazası yaradılacaqdır. 
İstehsalın həcminin və səmərəliliyinin artırılması üçün lazımi mə-
lumat mübadiləsi və ekspert dəstəyi təmin ediləcəkdir. Azər-
baycan kənd təsərrüfatı sahəsində araşdırmaların, innovasiyaların 
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və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirildiyi əsas region öl-
kələrindən birinə çevriləcəkdir. Bundan başqa, beynəlxalq stan-
dartlara uyğun beynəlxalq akkreditasiyalı laboratoriyaların fəa-
liyyəti və qabaqcıl metodların tətbiqi əsasında ölkənin qida təhlü-
kəsizliyi sistemi yenilənəcək və müasirləşdiriləcəkdir. Belə siste-
min inkişafına yüksəkkeyfiyyətli toxum və cins mal- qara bazarı-
nın yaradılması da təkan verəcəkdir. 2025-ci ilədək dövlətin fəal 
dəstəyindən bir o qədər də asılı olmayan və özünü təmin edə bilən 
bazarın yaradılması üçün müvafiq standartlar tətbiq ediləcəkdir. 

2025-ci ilədək ölkənin aqrar sənayesini inkişaf etdirməklə, 
əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdir. Yerli istehsalı, 
ticarət dövriyyəsini və məhsulun saxlanılması imkanlarını artır-
maqla, o cümlədən institusional və operativ idarəetmə sistemi 
(məsələn, informasiya və erkən xəbərdarlıq sistemi) yaratmaqla, 
ölkənin uzunmüddətli özünütəminetmə potensialı gücləndiriləcək-
dir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının intensiv istehsalı resursların is-
tifadəsində səmərəliliyin artırılması ekoloji dayanıqlılığın təmin 
edilməsinə şərait yaradacaqdır. Bununla belə, məhsuldarlığın artı-
rılması nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi təhlükəsinin yaran-
maması üçün nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Həmçinin 
təsərrüfat fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində su, torpaq və dig-
ər təbii resursların mənfi təsirə məruz qalmaması üçün müvafiq 
nəzarət mexanizmləri və standartları tətbiq ediləcəkdir. Meşə eh-
tiyatlarının yüksək səviyyədə idarə edilməsi də bu dövr üçün döv-
lətin gündəliyində duran əsas məsələlərdən biridir. 

2025-ci ilədək Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsalı və emalı sahələrində əsaslı dəyişikliklər edilməsi kənd yer-
lərində inkişafa şərait yaradacaqdır. Urbanizasiya meyillərinin nə-
zərə alındığı məqsədyönlü dövlət proqramları çərçivəsində aqrar 
sənaye sahələrində və digər əlaqəli sektorlarda məşğulluq səviy-
yəsi və gəlirlər artacaqdır. Aqrar siyasətin hazırlanması zamanı 
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sosial parametrlərlə bağlı daha böyük nailiyyətlərin əldə edilməsi 
hədəflənəcəkdir. 

 
4.3. 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış 
 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 

üzrə 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün gələcəyə baxış yüksək texno-
loji inkişafa əsaslanan, sənayeyönümlü, ətraf mühitə dairstan-
dartlarının tələblərinə uyğun və qlobal dəyər zənciri sisteminə sə-
mərəli inteqrasiya olunmuş kənd təsərrüfatının formalaşdırılması-
nı nəzərdə tutur. 

Hədəf baxışın şərhi 
2025-ci ildən sonra ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalı və emalı sektorlarında məhsuldarlığın artırılmasına şərait 
yaranacaq, emal müəssisələri kənd təsərrüfatı məhsullarının emal 
edilərək, yüksək dəyər yaradan məhsula çevrilməsində mühüm rol 
oynayacaqdır. Yerli və xarici bazar iştirakçıları yüksək məhsul-
darlığa, səmərəliliyə və ekoloji dayanıqlılığa malik emal sənayesi 
müəssisələrinin (məsələn, üzüm, tütün, pambıq və s.) fəaliyyətini 
gücləndirməklə, bu sektorların inkişafına təkan verəcəklər. Quru 
meyvə-tərəvəz məhsullarının və şirəsinin, eləcə də ət məhsulları-
nın istehsalı üçün müasir emal müəssisələri və soyuducu anbarlar 
şəbəkəsi yaradılacaqdır. Yüksək dəyər yaradan xüsusi bitkiçilik 
məhsullarının yetişdiriləcəyi rayonlar bu məhsulların istehsalı və 
emalı üzrə ixtisaslaşdırılacaq. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artı-
rılması nəinki ərzağa olan yerli tələbatı ödəyəcək, hətta region və 
dünya bazarlarına ixrac imkanlarını artıracaqdır. Azərbaycanın ər-
zaq məhsulları istehsalçıları öz məhsullarının dünya bazarında 
yüksək keyfiyyətinə görə tanınmasını və bu məhsulların milli 
brendinin yaradılmasını təmin edəcəklər. Belə tanınmış şirkətlər 
ölkənin logistika infrastrukturunun inkişafı sayəsində Qafqaz 
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regionunda əsas ixracatçı kimi fəaliyyət göstərəcək, hətta digər öl-
kələrə investisiya qoymaqla, biznes fəaliyyətini genişləndirə və 
regionda daha güclü mövqeyə sahib ola biləcəklər. 

Azərbaycan hökuməti belə tədbirlərin həyata keçirilməsinə mi-
nimum səviyyədə müdaxilə edəcək və bununla da birbaşa icra 
edən tərəf kimi deyil, müəyyən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata ke-
çirməklə inkişafa şərait yaradan tərəf kimi çıxış edəcəkdir. Belə 
inkişafa şəraitin yaradılması üçün dövlət tərəfindən informasiya-
məsləhət xidmətləri təmin ediləcək, elektron kənd təsərrüfatı sis-
temi yaradılacaq, normativ hüquqi bazaya müvafiq dəyişikliklər 
etməklə yüksək rəqabət mühiti yaradılacaq və aqrar sənayeyə in-
vestisiya axını artırılacaqdır. 

2025-ci ildən sonra Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin day-
anıqlılığını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər davam etdiriləcək 
və kənd təsərrüfatı sektoru kənd yerlərində inkişafa təkan verən 
əsas iqtisadi qüvvə rolunu oynayacaqdır. Bununla belə, ölkədə 
məhsulların qida tərkibinin (məsələn, zülal tərkibinin) artırılaraq 
müəyyən səviyyədə saxlanılması üçün düzgün və məqsədyönlü 
strategiya həyata keçiriləcəkdir. 

2025-ci ildən sonrakı dövrdə prioritetlər üzrə tədbirlərin və 
layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ekoloji dayanıqlılıq diqqət 
mərkəzində saxlanılacaq və zərurət yarandıqda, belə tədbirlərdə 
dəyişikliklər ediləcəkdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 
artırılması üçün həyata keçirilən müvafiq tədbirlərin ətraf mühitə 
hər hansı mənfi təsirinin olmamasına diqqət yetiriləcəkdir. Ölkə 
sənayesinin gələcək inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş strategiyalar 
bu "yaşıl" yanaşma əsasında planlaşdırılacaq, iqlim dəyişikliyi nə-
zərə alınacaq və ətraf mühitə fayda verən istehsal və emal metod-
ları tətbiq ediləcəkdir. 
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HƏDƏF İNDİKATORLARI 
 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda 

nəzərdə tutulan prioritetlərin həyata keçirilməsi nəticəsində 2020-
ci ildə 2015-ci illə müqayisədə: 

• Azərbaycanın real ÜDM-i 1235 milyon manat artacaqdır. 
Burada birbaşa təsirin təxminən 575 milyon manat, dolayı təsirin 
isə 660 milyon manat olacağı gözlənilir; 

• ölkənin regionları üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 
sektorunda 20 min yeni iş yeri açılacaqdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda 
nəzərdə tutulan tədbirlər üzrə 2020-ci ilədək (2015-ci illə müqa-
yisədə) aşağıdakı əsas hədəf indikatorları müəyyən edilmişdir: 

• ət istehsalının 20 faiz, süd istehsalının 30 faiz artması; 
• pambıq istehsalı, eləcə də emalı üzrə istehsal həcminin ən azı 

4 dəfə artması; 
• barama istehsalı, eləcə də emalı üzrə istehsal həcminin ən azı 

1000 dəfə artması; 
• 2020-ci ilə kimi hər regionda uyğun məhsulların dəyər 

zənciri üzrə ümumilikdə 25 kiçik və orta sahibkarlıq subyektinin 
yaranması; 

• əlavə 665 milyon manat maliyyə vəsaitinə çıxış imkanının 
yaradılması; 

• inzibati rayonlar və sektorlar üzrə ən azı 100 investisiya 
layihəsinin hazırlanması; 

• istehsalçıların suvarma suyu ilə təminatının 20 faiz artması; 
• istifadəsiz, lakin kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların əkin 

dövriyyəsinə qaytarılması hesabına ümumi əkin sahələrinin 
həcminin 5 faiz artması; 

• kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən minneral 
gübrələrdən istifadənin 25 faiz artması; 
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• kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bitki mühafizəsi 
vasitələrindən istifadəsinin 25 faiz artması; 

• kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sertifikatlı 
toxumlardan, eləcə də tinglərdən istifadə səviyyəsinin 90 faizə 
çatdırılması; 

• kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnika, maşın və 
avadanlıqlarla, eləcə də kiçikhəcmli texnika, maşın və 
avadanlıqlarla təminatının 20 faiz artması; 

• bütün aqraryönümlü ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrində 
təhsilalanların sayının 20 faiz artması; 

• özəl baytarlıq xidməti göstərənlərin sayının 30 faiz artması; 
• paytaxtda və iri şəhərlərdə 5 “yaşıl market”in və 50 “fermer 

mağazası”nın qurulması; 
• 2020-ci ilədək ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 

üzrə 200 fermerin ixtisaslaşması; 
• suvarılan torpaqların 30 faizinin meliorativ vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması. 
 
STRATEJİ MƏQSƏDLƏR 
 
Strateji Yol Xəritəsinin ümumi məqsədi Azərbaycan Respubli-

kasında kənd təsərrüfatı sektorunun yüksək rəqabət qabiliyyətinə 
və dayanıqlı inkişafına nail olmaqdır. Bunun üçün aşağıdakı 
strateji məqsədlər müəyyən olunmuşdur: 

• rəqabət üstünlüyü olan kənd təsərrüfatı məhsullarının regi-
onal və sahəvi inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıla-
rının istehsal vasitələrinə, informasiya-məsləhət xidmətinə, daxili 
və xarici bazarlara çıxışının asanlaşdırılması, kənd təsərrüfatında 
fermer tərəfdaşlığının formalaşdırılması, aqrobiznesin və kənd 
təsərrüfatı məhsulları emalının inkişafı, aqrar sahədə elm və təh-
silin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolu ilə rəqabətqabiliyyətli kənd 
təsərrüfatı sektorunun formalaşdırılması; 
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• daxili bazarda idxalı əvəzləyən zəruri ərzaq məhsullarının 
xüsusi çəkisinin artırılması, ərzaq ehtiyatlarının yaradılması və 
qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi; 

• kənd yerlərində layiqli məşğulluq imkanlarının artırılması və 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, kənd yerlərində sosial 
rifahın yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi; 

• ətraf mühitin mühafizəsi, torpaq və su resurslarının qorun-
ması məqsədilə iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşan kənd təsərrü-
fatının inkişafı və su və torpaqdan istifadənin səmərəliliyinin yük-
səldilməsi üçün qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi yolu ilə aqrar 
sahədə davamlı irəliləyişin təmin edilməsi. 

 
7. STRATEJİ HƏDƏFLƏR 
 
• 7.1. Strateji hədəf 1. Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılı-

ğının təmin edilməsi üçün institusional potensialın gücləndiril-
məsi 

Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi dövlət siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən birini 
təşkil etdiyi üçün növbəti illərdə də bu sahədə görülən işlər 
genişləndiriləcək, nəzərdə tutulan tədbirlər ölkə əhalisinin zəruri 
həcmdə və keyfiyyətdə ərzaq məhsulları ilə daimi əsaslarla təmin 
edilməsinə istiqamətlənəcəkdir. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi, o 
cümlədən ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsinin 
yüksəldilməsi ilə bağlı bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edil-
miş çoxsaylı prioritetlər çərçivəsində geniş əhatəli tədbirlər 
nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, ərzaq təhlükəsizliyinin 
dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün institusional potensialın 
gücləndirilməsi istiqamətində də zəruri tədbirlər görüləcəkdir. 

Tədbirlərə əsasən üç prioritet istiqamət üzrə tədbirlər həyata 
keçiriləcəkdir. İlk olaraq, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə informasiya və 
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monitorinq sisteminin formalaşdırılması məsələlərinə baxılacaq-
dır. Burada ölkədaxili və beynəlxalq təşkilatların ərzaq təhlükə-
sizliyi ilə bağlı məlumatlarının vahid məlumat bazasında sistem-
ləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin, ərzaq məhsullarının isteh-
salı, idxalı, saxlanılması və ticarəti üzrə informasiya portalı 
yaradılacaqdır ki, bu da ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı qərarların 
qəbul edilməsi prosesinin effektivliyini daha da artıracaqdır. 

Ölkə əhalisinin ərzaqla təminatının daha da yaxşılaşdırılması 
məqsədilə, əhalinin bütün təbəqələrinin ərzağa əlyetərlik səviy-
yəsi mütəmadi monitorinq olunmaqla, əlyetərliyə təsir edən 
iqtisadi, fiziki və s. səbəblər təhlil ediləcəkdir. 

İkinci prioritet çərçivəsində ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində apa-
rılan monitorinqlərin nəticəsi olaraq əhalinin bütün təbəqələrinin 
etibarlı ərzaq təminatına nail olunması üçün hər bir region və 
məhsul qrupu üzrə, xüsusilə də fövqəladə hallar nəzərə alınmaqla, 
mexanizmlərin formalaşdırılması ilə bağlı ehtiyaclar müəyyən 
olunacaq və bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Bu strateji hədəfin üçüncü prioriteti isə ölkədə qida təhlü-
kəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Qida təh-
lükəsizliyi sahəsində müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən paralel 
olaraq və total şəkildə həyata keçirilən nəzarət prosedurları sa-
dələşdirilərək, effektiv və riskəsaslı yanaşma tətbiq olunacaq, də-
yər zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə edən və ərzaq təchizatı 
sisteminin iştirakçı larının özlərinin daha çox məsuliyyət daşıdığı, 
habelə ictimai nəzarət mexanizmlərinin gücləndirildiyi qida 
təhlükəsizliyi sisteminin qurulması istiqamətində tədbirlər həyata 
keçiriləcəkdir. 

 
7.1.1. Prioritet 1.1. Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı və 

əhalinin ərzağa əlyetərliyi ilə bağlı məlumat və monitorinq sis-
teminin qurulması 
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Əsaslandırma 
 
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə çevik və 

effektiv qərarlar real vəziyyətin obyektiv məlumatlar əsasında 
qiymətləndirilməsi, mövcud və gələcəkdə baş verə biləcək prob-
lemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılması üçün qısa, orta və 
uzunmüddətli tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi vasitəsilə verilir. 
Qeyd edilən problemlərin həlli istiqamətində tədbirlərin müəy-
yənləşdirilməsi və qərar qəbul edilməsi prosesinin effektivliyinin 
artırılması üçün ərzaq təhlükəsizliyi üzrə etibarlı informasiya və 
monitorinq sistemi formalaşdırılmalıdır. Hazırda ölkədə ayrı-ayrı 
qurumlarda və təşkilatlarda ərzaq təhlükəsizliyi üzrə məlumat 
bazaları mövcud olsa da, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşdı-
rılmış informasiya və monitorinq sistemi hələ ki, mövcud deyil-
dir. Belə ki, mövcud sistemlərdə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı 
məlumatlar vardır. Dövlət Statistika Komitəsində ərzaq məhsul-
larının istehsalı, satış qiyməti, istehlakı, ərzaq balansları və s. 
kimi məlumatlar mövcuddur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyində və digər qurumlarda hava şəraiti və yağıntılarla, torpaq, 
su resurslarının vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar toplanır. Lakin 
bütün bu məlumatların ərzaq təhlükəsizliyi baxımından uyğunlaş-
dırılmasına və vahid məlumat bazasında sistemləşdirilməsinə 
ehtiyac vardır. Qeyd edilən məlumatların sistemləşdirilməsi ərzaq 
təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyətin kompleks monitorinqinə imkan 
verəcək və beləliklə də sahə ilə bağlı qəbul edilən qərarların 
effektivliyi daha da yüksələcəkdir. 

 
Görüləcək tədbirlər 
 
Tədbir 1.1.1: Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılma-

sı imkanlarının dəyərləndirilməsi 
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Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində koordinasiya, monitorinq, qiy-
mətləndirmənin aparılması, proqram və layihələrin hazırlanması, 
həyata keçirilməsi, fövqəladə hallarda çevik tədbirlərin müəyyən-
ləşdirilməsi və s. işlərin effektivliyinin təmin edilməsi üçün Ərzaq 
Təhlükəsizliyi Komissiyasının yaradılması nəzərdən keçiriləcək-
dir. Komissiya üzvləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
və digər aidiyyəti qurumların nümayəndələrindən ibarət ola bilər. 
Komissiya üzvlərinin ən azı rübdə bir dəfə görüşlər keçirməsi, 
ərzaq təhlükəsizliyi üzrə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq 
miqyasda baş verən dəyişiklikləri müzakirə etməsi və zəruri hal-
larda qabaqlayıcı tədbirlər hazırlaması planlaşdırılır. Komissiya 
tərəfindən, ilk növbədə, ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində islahatlarla 
bağlı bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş tədbirlərə dair 
fəaliyyət planının hazırlanması gözlənilir. 

 
Tədbir 1.1.2: Ölkədə ərzaq məhsulları ilə təchizatın dayanıq-

lılığı baxımından risklərin qiymətləndirilməsi məqsədilə mütə-
madi monitorinqlərin aparılması 

 
Müvafiq göstəricilər sisteminə və metodikaya əsasən üç istiqa-

mətdə monitorinqlərin aparılması nəzərdə tutulur: i) ərzaq məh-
sulları bazarının seqmentləri üzrə müxtəlif təchizat mənbələrindən 
və təchizatçılardan asılılığın səviyyəsi; ii) baş verə biləcək föv-
qəladə hallar zamanı ərzaq təchizatının stabilliyi ilə bağlı risklər; 
iii) ərzaq ehtiyatları üzrə infrastrukturun yetərliliyi səviyyəsi. 

Bunlarla yanaşı, ərzaq balanslarının tərtib olunması işinin tək-
milləşdirilməsi, habelə əhalinin ərzaq məhsulları istehlakı və baza-
rın cari və perspektiv həcmi ilə bağlı məlumatların keyfiyyətinin 
daha da yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. 

Ümumiyyətlə, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə monitorinq və infor-
masiya sistemi digər müvafiq yerli və beynəlxalq məlumat sis-
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temlərinə inteqrasiya ediləcək və bu sistemlərlə əlaqəli fəaliyyət 
göstərəcəkdir. 

 
Tədbir 1.1.3: Rasional fizioloji normaların hazırlanaraq təs-

diq olunması, bunun əsasında əhalinin ərzaq məhsulları üzrə 
cari və perspektiv tələbatının həcmi və ödənilməsi səviyyəsinin 
mütəmadi təhlili və qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması 

 
Dövlət ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün əhalinin yaş 

və cins qrupları və bəzi digər əlamətlər (məsələn, hamilə qadınlar 
üçün) nəzərə alınaraq, beynəlxalq normalara uyğun rasional 
fizioloji istehlak normaları işlənib hazırlanacaq və müəyyənləşdi-
rilmiş normalara uyğun olaraq hər bir region - inzibati rayon üçün 
ərzaq məhsulları üzrə istehlak bazarının tələbatı müəyyənləşdiri-
ləcəkdir. 

Gələcəkdə ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı tə-
min edilməsi üçün müəyyən edilmiş normalar və tələbat, əhali 
sayının artması, iqlim dəyişikliklərinin mümkün təsirləri nəzərə 
alınaraq ərzaq ehtiyatlarının çeşid və həcmləri üzrə yaxın, orta və 
uzunmüddətli proqnozlar hazırlanacaq, eyni zamanda ərzaq təh-
lükəsizliyi baxımından daha zəif əhali qrupları və regionlar müəy-
yənləşdiriləcəkdir. 

 
Tədbir 1.1.4: Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetər-

liyi səviyyəsi və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə monitorinq sisteminin qurulması 

 
Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyinə fokuslan-

mış müayinələr keçirilməklə, ərzağa əlyetərliyə təsir edən müxtə-
lif faktorlar (qiymət dəyişmələri, təklifin həcmi, ehtiyatların 
mövcudluğu və s.) ətraflı təhlil olunacaqdır. Bununla da ərzaq 
məhsulları bazarına təsir edən müxtəlif tədbirlərin (subsidiya, 
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vergi və ya gömrük tənzimlənməsi, bazar infrastrukturunun inki-
şafı, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin tənzimlənməsi və digər 
tədbirlərin) əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyinə 
təsiri mütəmadi olaraq qiymətləndiriləcək və adekvat tədbirlər 
görüləcəkdir. 

 
Tədbir 1.1.5: Ərzaq məhsullarının istehsalı, idxalı, ehtiyatları 

və ticarət axınları üzrə vahid elektron informasiya portalının 
yaradılması 

 
Ərzaq məhsulları bazarında məhsul axınlarının mütəmadi ola-

raq izlənilməsinə imkan verə biləcək informasiya portalının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Vergilər Na-
zirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Dövlət Statistika Komi-
təsinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin və "Ərzaq məhsullarının 
tədarükü və təchizatı" ASC-nin müvafiq məlumat bazalarının 
inteqrasiyası təmin olunmaqla yaradılması imkanları nəzərdən ke-
çiriləcəkdir. 
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