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Xülasə
Məqalədə aqrar sektorun inkişafının dövlət təminatı məsələləri araşdırılmışdır. Xüsusilə qeyd
edilir ki, gələcəyə baxış konsepsiyasının reallaşması istiqamətində aqrar sferanın inkişafını
davamlı formada təmin edəcək baza yaradılmalıdır. Bu baxımdan, hesab edilir ki, dövlət
sektoru bazanın yaradılmasında öncül rola malikdir və aqrar sahənin modernləşdirilməsinə
dövlət dəstəyinin daha da artırılmasına ehtiyac var.
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Giriş
Kənd təsərrüfatı istehsalının modernləşdirilməsinə tələb ilk növbədə onun texniki və texnoloji
səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin ərzaq təminatında yerli ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisinin
artırılması, yerli və regional bazarlarda rəqabət üstünlüklərin yaradılması, istehsal resurslarından
daha səmərəli istifadə edilməsi, istehsalçıların əmək şəraiti səviyyəsinin və keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi inkişafda fərqliliyin azaldılması ilə şərtlənir. Bu baxımdan istehsalın
modernləşdirilməsini sürətləndirməyin zəruriliyi aqrar inkişafın uzunmüddətli prioriteti qənaətinə
gəlməyə əsas verir. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatdakı mövqeyini gücləndirmək üçün
modernləşmə proseslərinin aktivləşdirilməsi imkanlarının müəyyən edilməsi dövlətin aqrar
siyasətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının iş və
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, elmi informasiya və konsaltinq dəstəyinin göstərilməsi effektiv
dövlət dəstəyi sisteminin formalaşdırılması ilə bilavasitə əlaqəlidir.
Aqrar sahənin modernləşdirilməsində dövlət dəstəyinin rolu və innovativ inkişaf
Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın genişləndiyi şəraitdə aqrar istehsalın modernləşdirilməsinə
dövlət dəstəyinin əhəmiyyətini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Belə ki, dövlət tərəfindən
modernləşdirmənin genişləndirilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlər kənd təsərrüfatı istehsalında
azalma meyllərinin, əkin sahələrinin dövriyyədən çıxması prosesinin, məhsuldarlığın aşağı düşməsi
səbəblərini aradan qaldırmağa imkan yaradır. Aqrar sahədəki struktur dəyişikliklərinin dərinləşməsi
də kənd təsərrüfatı istehsalının modernləşdirilməsi problemlərinin həllinə xüsusi diqqət
yetirilməsini tələb edir. Ona görə modernləşmə zamanı kənd təsərrüfatı istehsalının dinamikasını və
əmtəə istehsalçılarının iqtisadi vəziyyətini qiymətləndirməklə elmi-metodoloji yanaşmalara
əsaslanan struktur dəyişikliklərinin mərhələləri və xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilməlidir.
Ümumi şəkildə, aqrar sahənin modernləşdirilməsi elm və istehsalın inteqrasiyası nəzərə
alınmaqla innovativ inkişaf modelinə keçidi, iqtisadi əlaqələr baxımından aqrar-sənaye istehsalında
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xammal resurslarından daha səmərəli istifadəni, aqrar istehsalın idarə edilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi tədbirlərini özündə ehtiva edir. Məlumdur ki, aqrar sektorda baş verən
dəyişikliklər onun səmərəliliyinin davamlı olaraq yüksəldilməsini tələb edir. Bu amil aqrar-sənaye
istehsalının ardıcıl şəkildə modernləşdirilməsi və innovativ fəaliyyət modelinə keçid prosesləri
nəzərə alınmaqla keyfiyyətcə yeni dövlət proqramlarının hazırlanmasını tələb edir. Son illər
müxtəlif dövrləri əhatə edən Dövlət Proqramları, Strateji Yol Xəritələri qeyd edilən istiqamətdə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda modernləşmə baxımından aşağıdakı vəzifələr
müəyyənləşdirilmişdir:
- “mütərəqqi texniki avadanlıqlar və texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi (təbiiiqtisadi, istehsal-texniki və elmi-texniki) potensialın gücləndirilməsi və təsərrüfat dövriyyəsinə
mümkün qədər daha tam cəlb olunması;
- ətraf mühitin mühafizəsinin etibarlılığının və təbii resursların idarə olunmasının
dayanıqlılığının artırılması;
- regionlarda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi;
- əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması;
- istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun modemləşdirilməsinə dəstək verilməsi;
- yerlərdə ekoloji təmiz məhsul istehsalının inkişafının dəstəklənməsi;
- təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması və ekoloji təhlükəsizliyin qorunması üzərində
nəzarətin gücləndirilməsi və s.” [1]
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair
Strateji Yol Xəritəsi”ndə aqrar sahənin modernləşdirilməsi məqsədilə “istehsalçıların suvarma suyu
ilə təminatının yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnika, maşın və
avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması, toxum və tingçiliyin inkişaf etdirilməsi və yerli
istehsal potensialının gücləndirilməsi, gübrə və bitki mühafizə vasitələri ilə təminatın
yaxşılaşdırılması, heyvandarlıqda damazlıq işinin inkişaf etdirilməsi” məsələləri nəzərdə
tutulmuşdur [2].
Göründüyü kimi, aqrar iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi tədbirləri sosial-iqtisadi
dəyişikliklərin mahiyyətinə uyğun olaraq istehsal potensialının genişləndirilməsinə, kənd təsərrüfatı
istehsalının bütün sahələrində innovativ fəaliyyətin dərinləşməsinə istiqamətlənir. Araşdırmalar
göstərir ki, qlobal iqtisadiyyatda da yalnız texniki və texnoloji modernləşmə əsasında yerli
istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlərə üstünlük verilir. Əslində
modernləşmə iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarının ümumi hədəflərini birləşdirən bir proses kimi
özünü göstərir. Ona görə bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasəti kənd təsərrüfatını tədricən
iqtisadiyyatın yüksək texnoloji sektoruna çevirir.
Kənd təsərrüfatı istehsalının texniki və texnoloji modernləşdirilməsi prosesində aşağıdakı
iqtisadi vəzifələrin həllinə xüsusi diqqət yetirilməlidir: kənd təsərrüfatı istehsalında
modernləşdirilməsi üzrə prioritetlərin müəyyən edilməsi; kəndin istehsal və sosial infrastrukturunun
inkişafı; kənd yerlərində innovativ proseslərin həyata keçirilməsinə dövlət dəstəyi sisteminin
effektiv mexanizminin yaradılması; kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün zəruri iqtisadi və
hüquqi şəraitin yaradılması; aqrobiznesin inkişafı üçün kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi
səmərəliliyinin tələblərinə cavab verən keyfiyyətcə yeni bir texniki və texnoloji bazanın
formalaşması; kənd təsərrüfatı istehsalının resurs problemlərinin həllinin elmi, kadr və informasiya
təminatının həlli və s.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, elmi-texniki tərəqqi əslində məhsuldar qüvvələr
sahəsində köklü dəyişikliklər, istehsal amillərinin yeni kombinasiyalarının sürətlə bir-birini əvəz
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etməsi, eləcə də elmi yeniliklərin istehsalda davamlı olaraq tətbiqi baxımından aqrar iqtisadiyyatın
prioritetlərinə çevrilmişdir.
Araşdırmalara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, kənd təsərrüfatı istehsalının
modernləşdirilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün səmərəlilik və məhsuldarlığın
təhlili metodologiyasına üstünlük vermək zəruridir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı sahələrinin
istehsal bazasının texniki və texnoloji inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək, texnoloji inkişafda
innovasiya və investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin müxtəlif istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək, bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı üçün daha səmərəli
texnologiyaları müəyyənləşdirmək, optimal istehsal strukturlarını müəyyənləşdirmək, kənd
təsərrüfatı istehsalçılarının qiymət elastikliyi və resurslara tələb baxımından davranış
xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək ən vacib məsələlər kimi özünü biruzə verir.
Aqrar sferada texnoloji yeniliklərin yaradılması məhdudiyyətləri, istehsalçıların iqtisadi
davranışları, istehsal potensialından istifadənin nəticələri kənd təsərrüfatında istehsalın
modernləşdirilməsi mexanizmlərinin və istiqamətlərinin formalaşmasında əsaslı rol oynayır. Bu da
öz növbəsində ölkəni zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin etməyə, istehsal potensialından maksimum
səmərəli istifadə etməyə və bununla istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırmağa
zəmin yaradır.
Beləliklə, aqrar sahənin innovativ inkişaf yoluna keçməsinin uzunmüddətli strategiyasını
həyata keçirmək üçün dövlətin müasir kənd təsərrüfatı sistemindəki rolu xüsusi önəm daşıyır.
Dövlət iqtisadi proseslərdə innovativ mövqeyini gücləndirməklə istehsalın stimullaşdırılmasının
təminatçısına çevrilir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, elmi-texniki tərəqqi və yeni
texnologiyların tətbiqi əslində məhsuldar qüvvələr sahəsində köklü dəyişikliklərə səbəb olur, elmi
yeniliklərin istehsalda davamlı olaraq tətbiqi isə bütövlükdə iqtisadi həyatın bütün sferalarının ən
mühüm normalarından birinə çevrilir. Odur ki, ayrı-ayrı sferaların inkişafına innovasiyalı yanaşma
dünyanın əksər ölkələrinin, eləcə də ölkəmizin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynayır və müasir
dövrdə qlobal dəyişikliklərə çevik reaksiya vermə imkanlarını formalaşdırır [3].
Göstərilənlərlə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sektoru daha da inkişaf etdirmək üçün
dövlət dəstəyinin ilk real addımlardan biri kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün dövlət
sifarişinin tətbiqi olmasıdır. İstehsaldaxili ehtiyatlardan istifadə etməklə istehsal miqyasında
müəyyən bir genişlənmə, xərclərin də müəyyən qədər azalmasına səbəb olur. Eyni zamanda texniki
avadanlıq, texnologiya və intellektual resursları yeniləmədən, müasir qlobal dünyada innovativ
inkişaf yoluna keçmədən nə dövlətin, nə də konkret iqtisadi sahənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin
etmək mümkün deyil. İnnovativ inkişaf yenilik, istehsalda və xidmətdə yeni qayda, metod, yeni
texnika və texnologiyaların tətbiqi, elmi yeniliklərin istifadəsi prosesi, yeniliklərin yayılması,
rəqabətin hərəkətverici qüvvəsi kimi sosial-iqtisadi inkişafda əsaslı dəyişikliklərin yaranmasının
başlıca amilidir. İnnovasiya müəyyən ehtiyacı ödəmək üçün yeniliyin yaradılması, yayılması və
tətbiqi prosesi olmaqla elmi-tədqiqat, texniki, texnoloji, təşkilati və iqtisadi tədbirlər nəticəsində
yeniliyin həyata keçirilməsini təmin edir. İnnovasiyalar texnika, texnologiya, əməyin təşkili və idarə
edilməsi sahəsində elmi nailiyyətlərə və qabaqcıl təcrübəyə əsaslanan yenilikləri və bu yeniliklərin
tətbiqi imkanlarını da xarakterizə edir. Bunun üçün ilk növbədə əmək və istehsal proseslərinin
təşkilinin yeni formalarından istifadə edilməsi hesabına yeni məhsul və xidmət növlərinin istehsalı
nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu zaman məhsul istehsalı prosesində xidmət və idarəetmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi əsas amillərdən hesab edilir.
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsinə dövlət dəstəyi formalarını
və alətlərini daha da təkmilləşdirmək, elmi biliklərin nəticələrinin istehsalata tətbiqini
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asanlaşdırmaq üçün yeni mexanizmləri inkişaf etdirmək tələb edilir. Bu baxımdan istehsal
subyektlərinin elmi və texniki yeniliklərin tətbiqinə marağını artırmaq və nəticədə kənd təsərrüfatı
sektorunu inkişaf etdirmək üçün texnoparkların yaradılması və onların fəaliyyətinin
stimullaşdırılması vacibdir. Bununla yanaşı istehsalın texnoloji modernləşdirilməsində yüksək
ixtisaslı kadrların hazırlanması və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması da vacib məsələlərdən
hesab edilir. Beləliklə, daha sürətli innovativ inkişaf aşağıdakı əsas vəzifələrin həllinə əsaslanır:
kənd təsərrüfatı istehsalında elmi və texniki inkişafın tətbiqi; kənd təsərrüfatı elminə çəkilən
xərclərin tərkibində qabaqcıl elmi-tədqiqatlara sərf olunan xərclərin payının artırılması; təhsil, elmi
müəssisələr və aqrar istehsal strukturları arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi və s. [4].
Aqrar sahənin iqtisadi inkişafında mülkiyyət münasibətlərinin inkişafının rolu
Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, aqrar sahənin sabit iqtisadi inkişafı
mülkiyyət münasibətlərinin inkişafı ilə də sıx bağlıdır. Modernləşmə prosesinin və iqtisadi inkişafın
aparıcı xüsusiyyəti hesab olunan mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi xüsusilə vacibdir. Bununla
yanaşı, mülkiyyətin digər amillərindən təcrid olunmuş şəkildə istifadə olması yüksək iqtisadi
aktivliyi təmin edə bilmir, çünki istehsal strukturları prosesləri eyni mövqelərdən qəbul etmirlər. Bu
da kənd təsərrüfatında qeyri-müəyyənliyi və riskləri artıran əsas amillərdən birinə çevrilir.
Mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi sabit modernləşmənin təşkilində yalnız başlanğıc nöqtəsidir,
o eyni zamanda istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca şərtlərindəndir.
Mülkiyyətin bir çox parametrlərlə xarakterizə olunan və əvvəlcədən müəyyən olunmuş səmərəlilik
konsepsiyaları mövcuddur. Əslində mülkiyyətin iqtisadi inkişafa təsiri iqtisadi fəaliyyət üçün
məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadə, yeni ideyaların yaranmasının təşviqi ilə xarakterizə
olunur. Bunlar olmadan elm tələb edən məhsul və ya texnologiya əldə etmək mümkün deyil.
Aqrar sahədə modernləşmə prosesinin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də torpaq mülkiyyəti
ilə bağlıdır. Məlumdur ki, kənd təsərrüfatında torpaqdan istifadə fərqliliyi ilə özünü biruzə
verdiyindən əlavə mürəkkəblik yaranır. Bir çox təsərrüfatçılıq subyektinə xas olan iqtisadi
münasibətlərin qeyri-müəyyənliyi kənd təsərrüfatı istehsalının əsas vasitələrinin torpaqla əlaqəli
innovasiya fəaliyyətinə maneə törədir. Ona görə torpaq mülkiyyətçilərinin aqrar sektorun inkişafı
şəraitində yeni bir mərhələyə keçməsi, əsasən, torpaq qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, xüsusən
də kadastr qiymətləndirilməsi və torpaq sahələrinin qeydiyyatı prosedurunun sadələşdirilməsi, kənd
təsərrüfatı torpaqlarının dövriyyəsinə dair qanunvericilik sənədlərinin qəbulu ilə əlaqələndirilir.
Aqrar sahənin modernləşdirilməsi ətraf mühitə daha çox təsir göstərməsi ilə də xarakterizə
olunur. Ətraf mühitin mühafizəsi təbiəti qorumaq, habelə ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərini
nəzərdə tutur. Dövlət ətraf mühitin bərpası və qorunması üçün xüsusi ekoloji proqramlar hazırlayır,
bu proqramların icrası üçün maliyyələşdirmə mexanizmləri müəyyən edir. Ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində dövlət tədbirlərinə ehtiyac ekoloji təhlükəsizlik probleminin daim aktual olması ilə
əlaqələndirilir.
Hazırda qlobal xarakter alan ekoloji problemlərin həllinin aktuallığı və zəruriliyi dünyanın
demək olar ki, bütün ölkələri tərəfindən qəbul edilir. Praktik olaraq, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə
ətraf mühit siyasətini milli səviyyədə idarə edəcək strukturlar formalaşdırılır. Ətraf mühitin
qorunması sahəsində qanunvericilik fəaliyyəti sürətlə inkişaf etdirilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə
normativləri, ətraf mühitin idarəedilməsi prosedurlarını, metodoloji tövsiyələrin verilməsini, ətraf
mühit prinsiplərinin elan edilməsini tənzimləyən qanun və aktlar mövcuddur. Bu cür sənədlər
modernləşmə prosesi zamanı təbiəti qoruma fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin rolunu əks
etdirir, istehsalçıların təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirir.
Araşdırmalara göstərir ki, dünya birliyinə iqtisadi inteqrasiyasının mövcud mərhələsində ətraf
mühit qanunlarındakı fərqlərin aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlər aktual şəkildə özünü
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göstərir. Ətraf mühit standartlarının yaradılmasını asanlaşdırmaq, kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının əsas funksiyaları olan adaptiv – landşaft əkinçilik sisteminə keçməyi təmin etmək bu
istiqamətdə ən zəruri tədbirlərdir [5]. Bu baxımdan modernləşdirmə prosesində əsas vəzifə bir
tərəfdən istehsal texnologiyalarının ətraf mühitə təsirinin azaldılması, digər tərəfdən istehsalın
səmərəliliyini artıran idarəetmə sisteminin yaradılması hesab edilir. Yəni, ətraf mühitin qorunması
təşəbbüskarlığı əsasında inkişaf edə bilən ətraf mühitin daha səmərəli idarə edilməsi mexanizminə
ehtiyac var. Qeyd edilənlər ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini həll edən yerli yüksək
keyfiyyətli və ekoloji təmiz məhsulların istehsalını da nəzərdə tutur. Bu məqsədlə aşağıdakı
vəzifələrin reallaşdırılmasına ehtiyac var:
- aqrar sferada investorların maraqlarının qorunmasının təmin edilməsi;
- sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yeniliklərin inkişafının stimullaşdırılması;
- qanunvericilik sənədlərinin uzunmüddətli hədəflərə adekvat olması və modernləşmənin
prioritetlərinə uyğunlaşdırılması və s.
Nəticə
Aqrar sahənin modernləşdirilməsi işgüzar mühitin yaradılması, aqrar sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi və bu sahəyə investisiya qoyuluşlarının həcminin artırılmasından da əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır. Aqrar istehsalı və bu sferaya göstərilən xidmət işlərini modernləşdirmək, daha
geniş kapital əldə etmək və onun dövriyyəsini artırmaq istehsalın modernləşdirilməsi ilə bağlı
starteji vəzifələrin həyata keçirilməsinin əsas şərtləridir. Bu baxımdan aqrar iqtisadiyyatın
modernləşdirilməsində əsas vasitələrdən biri olan real kapitalın artırılması istehsalın iqtisadi
səmərəliliyin yüksəldilməsində, rəqabətqabiliyyətli istehsalın stimullaşdırılmasında mühüm rol
oynayır. Bundan başqa, aqrar sahənin modernləşdirilməsində maddi-texniki təminatın
yaxşılaşdırılması, elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi və sosial-iqtisadi vəzifələrin yerinə
yetirilməsi də böyük rol oynayır.
Beləliklə, kənd təsərrüfatının milli iqtisadiyyatın yüksək texnoloji və rəqabətqabiliyyətli bir
sahəsinə çevrilməsi vəzifələrinin həllində məhsuldarlığının artmasını və aqrar sferada fəaliyyət
göstərən müəssisələrin gəlirliyinin maksimum dərəcədə təmin edilməsi, kənd təsərrüfatı
məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi modernləşdirmənin əsas hədəfləridir.
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Abstract
İn the article discusses the issues of state support for the development of the agricultural sector. In
particular, it is noted that in order to implement the concept of vision of the future, it is necessary to create a
foundation that will ensure sustainable development of the agricultural sector. In this regard, it is believed
that the public sector plays a leading role in creating the base, and there is a need to further increase
government support for the modernization of the agricultural sector.
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки развития аграрного
сектора. В частности, отмечается, что для реализации концепции видения будущего необходимо
создать основу, которая обеспечит устойчивое развитие аграрного сектора. В связи с этим
считается, что государственный сектор играет ведущую роль в создании базы, и существует
необходимость в дальнейшем увеличении государственной поддержки модернизации аграрного
сектора.
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