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Bu nəşr Avropa İttifaqının dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Nəşrin məzmununa FAO şəxsən məsuliyyət daşıyır və  
o, heç bir şəkildə Avropa İttifaqının mövqeyi kimi başa düşülə bilməz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu nəşrdə istifadə edilmiş adlar və materialın təqdimatı BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 
tərəfindən hər hansı bir ölkənin, ərazinin, şəhərin və ya sahənin, yaxud onun səlahiyyətli orqanlarının hüquqi 

statusu və ya tərəqqi statusu, yaxud onun sərhədlərinin hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar hər hansı 
fkrin ifadəsi kimi başa düşülə bilməz.Konkret istehsalçı şirkətlərinin və ya məhsullarının adının qeyd edilməsi, 

onların patentləşdirilmiş olub-olmamasından asılı olmayaraq, həmin şirkətlərin və ya məhsulların adları burada qeyd 
edilməmiş oxşar xarakterli şirkətlər və ya məhsullarla müqayisədə FAO tərəfindən dəstəklənməsi və ya tövsiyə 

edilməsi kimi başa düşülə bilməz. 
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1. Giriş 
 
1.1. Sektorun təhlilinin konteksti və məqsədi 

Şə rq Tə rə fdaşlığı (ŞT) ölkə lə rinin ə ksə riyyə ti öz mə şğulluğunu tə min edə n, yaşamaq üçün 
müə yyə n də rə cə də  kiçik və  bölünmüş pay torpaqlarından, hə mçinin ictimai və  dövlə t 
mülkiyyə tində  olan otlaqlardan asılı olan kə nd ə halisinə  malikdir. Bu kiçik mülkə darlar zə if 
artım potensialı olan çox mə hdud resurslara malikdirlə r. Bu torpaqlardan alınan mə hsul çox 
vaxt yalnız yaşayış mə qsə dlə ri üçündür. Artıq qalan mə hsulun satışını mütə şə kkil bazarlarla 
ə laqə nin mə hdud olması, hə mçinin hə r hansı emal, saxlama, idarə etmə , qablaşdırma və  ya 
distribusiya imkanlarından istifadə nin mə hdud olması və  ya qə tiyyə n olmaması çə tinlə şdirir. 
 
Dövlə tin hə yata keçirdiyi fə aliyyə tlə rə  yanaşı, yardım göstə rə n donorlar da vardır (Aİ və  FAO 
onların arasındadır), lakin ə rzaqın yüksə k qiymə ti ilə  müşayiə t olunan hazırkı qlobal böhran bir 
sıra nə ticə lə rlə  yanaşı, aqrar/kə nd icmalarının kömə ksiz və ziyyə tdə  olmasını və  ŞT ölkə lə rinin 
kiçik femerlə rə  və  fermer tə şkilatlarına kömə k etmə yə , kə nd tə sə rrüfatı sektorunda özə l sektoru 
və  dövlə t sektorunu tə msil edə n maraqlı tə rə flə rə  də stə k göstə rmə yə , kə nd tə sə rrüfatı 
sektorunda dayanıqlı şə kildə  struktur də yişikliklə ri aparmağa, aqrar istehsalı müasirlə şdirmə yə  
və  kə nd yerlə rini inkişaf etdirmə yə  yönə lmiş aqrar siyasə tlə rin hazırlanmasını daha da 
artırmasına tə lə batın olduğunu nümayiş etdirdi.   
 
Kə nd tə sə rrüfatı sektorunun və  kə nd yerlə rinin ümumi qiymə tlə ndirilmə si münasib strategiya 
və  siyasə tlə rin hazırlanması üçün çox vacibdir. Bu layihə  çə rçivə sində  nə zə rdə  tutulan hə min 
araşdırmalaryerli dövlə t sektorundan və  özə l sektordan olan maraqlı tə rə flə rlə  mə slə hə tlə şmə  
şə raitində , bu sektorda və ziyyə tin qiymə tlə ndirilmə sinə  kömə k edə cə k, alt-sektorları, müdaxilə  
edilmə li sahə lə ri və  benefisiarları prioritetlə şdirə cə k və  hə də fə  alacaqdır. 
 
Layihə nin ümumi miqyası Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə nd Yerlə rinin İnkişafı üzrə  Avropa 
Qonşuluq Proqramına (ENPARD), Aİ-nin kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd yerlə rinin inkişaf 
etdirilmə si sahə sində  nümunə vi tə crübə lə ri ə sasında yaradılmış Aİ tə şə bbüsünə  uyğundur. Bu 
layihə nin nə ticə lə rinə  ə sasə n, maraqlı olan ŞT ölkə lə rində  ENPARD proqramları və  
fə aliyyə tlə ri müə yyə nlə şdirilə cə k, işlə nib hazırlanacaq və  hə yata keçirilə cəkdir . 

 
1.2. Tədqiqat Qrupu 
 

Bu hesabat aşağıda adları qeyd olunmuş işçi heyə ti tə rə fində n hazırlanmışdır: 
 

� AK/FAO İdarə  Heyə ti 
� Richard Eberlin, FAO-nun Kə ndlə rin inkişafı və  torpağa mülkiyyə t mə sə lə lə ri 

üzrə  mə sul ə mə kdaşı, REUDD  
� Magali Herranz, FAO-nun Heyvanların sağlamlığı mə sə lə lə ri üzrə  Yardımçı  

eksperti, REUDD 
� Mark Le Seelleur, Beynə lxalq mə slə hə tçi 
� Adrian Neal, Beynə lxalq mə slə hə tçi 
� Seamus O’ Grady, Beynə lxalq mə slə hə tçi 
� Dragan Angelovski, Beynə lxalq mə slə hə tçi 
� Bariz Mehdiyev, Milli mə slə hə tçi 
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1.3. Minnətdarlıq  
 

İşi hə yata keçirə n FAO heyə ti AK-I bu qısa, lakin gə rgin layihə nin icrası zamanı göstə rdiyi 
də stə yə  və  verdiklə ri tə limatlara görə  minnə tdarlığını bildiririr. Xüsusi ilə : 
 

o Avropa Komissiyasından olan, Jesus Laviña, Isabelle Combes və  Dominik Olewinskiyə   
o Avropa Birliyinin Azə rbaycandakı nümayə ndə lə yində n olan, Olaf Heinelbach və  Pə rviz 

Yusifova xüsusi minnə tdarlıq bildirilir. 
 
Bununla yanaşı layihə yə  maraqlarını göstə rə n və  araşdırma zamanı öz də yə rli fikirlə ri ilə  
tə şə bbüs göstə rə n dövlə t və  özə l qurumlara, elə cə  də  və tə ndaş cə miyyə ti tə şkilatlarına, xüsusi 
ilə  Azə rbaycan Respublikası Kə nd Tə sə rrüfatatı Nazirliyinə  minnə tdarlığımızı bildiririk. 
 
Və  son olaraq FAO heyə ti layihə nin icrasına də stə k verə n və  sıx ə mə kdalıq edə n aşağıdakı 
şə xslə rə  öz sə mimi tə şə kkürünü bildirir:  
 

o FAO-nun Azə rbaycandakı nümayə ndə si Tə rana Bə şirovaya. 
o REU-da Sahə  Proqramı Şöbə sində n Eszter Bartha, Aghasi Harutyunyan, Raimund Jehle, 

Javier Sanz və  Goran Stavrikə . 
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2. Ümumi məlumat və əsas rəqəmlər 

2.1. Ümumi şərait və iqtisadi göstəricilər 
 
Azə rbaycan Respublikasının ümumi ə razisi 86,6 min km2-dir və  Cə nubi Qafqazda yerlə şir. 
Azerbaijan Qafqazın cə nub-şə rq hissə sini tutaraq, İran və  Rusiya Federasiyası (Dağıstan) 
arasında Xə zə r də nizi boyunca uzanır. 
 
Azə rbaycanın şimal, cə nub və  qə rb regionlarında dağlar üstünlük tə şkil edir.Dağlarölkə nin 
tə qribə n 43%-ni ə hatə  edir. Düzə nlik ə razilə r isə  Azə rbaycanın quru ə razisinin yerdə  qalan 
57%-ni ə hatə  edə rə k, ölkə nin mə rkə zi hissə si boyunca uzanır.Meşə lə r ümumi quru ə razisinin 
tə qribə n 12%-ni tutur; ölkə nin ə razisinin tə qribə n 54,9%-i aqrar isteshal üçün münasibdir. 

Diaqram 1: Azərbaycanın topoqrafik və inzibati xəritələri 
 

 
Topoqrafiya 

 
Rayonlar / Şəhər rayonları 

 

 
K/t-nın ÜDM-də payı: 7% 
AQP-nə görə ÜDM (2010): 92,92  
milyard $  
CİNİ indeksi (2008): 33,71 
AQP-nə görə ÜMG (2010) adambaşına:  
10 200 $ 
İİİ 0,731 Dərəcə (2011): 76 
 

10 iqtisadi zona; 66 rayon; 11 şə hə r, 13 
şə hə r rayonu, 77 şə hə r; 258 qə sə bə ; 
1700  kə nd ə razi dairə si, 4253 kə nd 
yaşayış mə ntə qə si, 817 700 ailə -kə ndli 
tə sə rrüfatı 
O cümlədən Naxçıvan Muxtar 
Respublikası: 7 rayon və 1 şəhər 

 
 

Əhali: 9,235 milyon 
Kənd əhalisi 47,1% (4,35 milyon) 

Cəlb olunmuş əhali: 
Kənd təsərrüfatına - 40% 

Ümumi ərazi: 8,63 milyon ha 
K/t torpaqları 55%: 4,78 milyon ha 

Əkinə yararlı torpaqlar 36%, 1,72 
milyon ha 

Çoxillik bitkilər 3%, 0,16 milyon ha 
Çəmənliklər  2%, 0,11 milyon ha 
Bağlar 5%, 0,26milyon ha 
Otlaqlar 54% 2,53milyon ha 

Meşə 12%: 1,04 milyon ha 
Aqrar istehsalın strukturu:  

Fərdi torpaq sahələri 97% 
Dövlətə məxsus torpaq sahələri 3 % 

 

Azə rbaycanın ə halisi 2006-cı ildə  mövcud olmuş 8,5 milyon nə fə rdə n artaraq, 2012-ci ildə  
9,235 milyon nə fə r olmuşdur. Ölkə  və tə ndaşlarının tə qribə n 52,9%-i şə hə r ə razilə rində , 47,1%-i 
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isə  kə nd yerlə rində  yaşayır. Bu ə razilə rə  ölkə nin ümumi ə razisində n ayrılıqda qalmış Naxçıvan 
Muxtar Respublikası (hazırda bu ə raziyə  quru yolu bağlı olduğu üçün oraya yalnız hava yolu ilə  
getmə k mümkündür) və  (işğal olunmuş) Dağlıq Qarabağ regionu da daxildir. 

1991-ci ildə  öz müstə qilliyini ə ldə  etdikdə n sonra Azə rbaycanın iqtisadiyyatı tə nə zzülə  
uğradı.1995-ci ilə də kÜDM 1989-cu ildə  mövcud olmuş 37% hə ddində  qalmışdır.Bu tə nə zzül 
nə ticə sində  iqtisadi yaxşılaşma çox zə if getmişdir və  ÜDM yalnız 2005-ci ildə  özünün 1989-cu 
ildə n ə vvə lki sə viyyə sinə  dönmüşdür. Azə rbaycanın iqtisadiyyatı1995-ci ildə n etibarə n inkişaf 
mə rhə lə sinə  keçmişdir. 1995-2003-cü illə rdə  ÜDM 90%-də k artmışdır, dövlə t büdcə sinin 
gə lirlə ri üç də fə də n artıq, beynə lxalq ehtiyatlar 85 də fə yə də k artmış, ümumi kapital 
investisiyası 20 milyard ABŞ dollarından artıq olmuşdur. Bundan sonra artım sürə tlə nmişdir. 
2004-2009-cu illə r ə rzində  real ÜDM 2,8 də fə yə də k– 43 milyard $-də k, adambaşına düşə n 
ÜDM baxımından isə  2,2 də fə də n çox – hazırkı mübadilə  mə zə nnə si ilə  4874,1 $-də k artmışdır. 

Azə rbaycan 1995-ci ildə n etibarə n, planlaşdırılmış iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına 
keçmə k üçün bazara yönə lmiş islahat siyasə ti hə yata keçirmə yə  başlamışdır. Müstə qillikdə n 
sonra aşkar olmuşdur ki,siyasi və  sosial-iqtisadi sistemi də yişmə k, demokratik dövlə t sistemi 
ə sasında müstə qil milli iqtisadiyyat sistemi, o cümlə də n azad bazar münasibə tlə ri 
formalaşdırmaq üçün islahatlara başlamaq lazımdır. Yeni siyasi-iqtisadi quruluşa keçid yolu 
rə van olmamışdır. Əsas tə hlükə ni qismə n islahat modeli tə şkil etmişdir. 
 
Hazırda iqtisadiyyat neft və  qazın aparıcı iqtisadiyyat sektoruna çevrildiyi inkişaf 
mə rhə lə sində dir. Ölkə də  ə n çox inkişaf etmiş digə r sektorlar tikinti və  kiçik miqyaslı sə nayedir. 
Lakin kə nd tə sə rrüfatı və  kiçik miqyaslı aqrar sə naye bu ə sas sektorların kölgə sində  
qalmışdır.2011-ci ilin statistikasına ə sasə n, AQP-nə  görə  ÜDM 2010-cu illə müqayisə də  
0,1%artaraq, 93,02 milyard $, 2009-cu ildə  mövcud olmuş adambaşına düşə n 9900 $ ÜDM  
göstə ricisində n artaraq adambaşına tə qribə n 10 200 $tə şkil etmişdir. Ölkə nin makroiqtisadi 
göstə ricilə ri Cə dvə l 1-də  verilmişdir:  
 

Cədvəl 1: Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri, 2011, ABŞ dolları ilə 
Göstəricilər Milyard $  

ÜDM 64,19 
Qeyri-neft sektorunun ÜDM-i 30,98 
Ümumisə nayeistehsalı (işlə rvə  xidmə tlə r)  44,29 
Ümumi qeyri-neft sə nayesi istehsalı  7,31 
Ümumi, aqrar, meşə çilikvə  balıqçılıqistehsalı 5,80 
Xarici ticarə tdövriyyə si 33,15 
İxrac 24,64 
İdxal 8,51 
Dövlə t büdcə sinin gə lirlə ri 14,92 
Dövlə t büdcə sinin xə rclə ri 14,60 
Dövlə t büdcə sinin qalığı 0.32 
Ailə  gə liri 39,27 
Adambaşına düşə n gə lir $ 4,337 

 
2012-ci ildə  Dövlə t büdcə sinin gə lirlə ri21,1 milyard $, xə rclə ri isə  21,8 milyard $ olmuşdur. 
Dövlə t Neft Fondundan 12,7 milyard $ və sait alınmışdır ki, bu da ümumi büdcə  gə lirlə rinin 
60,3%-nə  bə rabə r olmuşdur. Digə r büdcə  mə nbə lə ri Vergilə r Nazirliyi – 32,3%, Dövlə t 
Gömrük Komitə si – 7,3% və  başqalarıdır – 0,1%. Qeyi-neft sektorları büdcə  gə lirlə rinin 59,9%-
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nə  bə rabə r olmuşdur. Yerdə  qalan 40,1% gə lir neft və  qaz sektorundan ə ldə  olunmuşdur. Dövlə t 
büdcə sinin xə rclə ri ilə  ə laqə dar, 2012-ci il üçün büdcə nin strukturu Cə dvə l 2-də  verilmişdir: 
 
Cə dvə l 2-də n göründüyü kimi, kə nd tə sə rrüfatı sektoru üçün büdcə  xə rclə riümumi xə rclə rin 
tə qribə n 2%-ni tə şkil edir. Konkret büdcə  xə tti olmadığı üçün aqrar sektorun inkişafı üçün 
büdcə  ayırmalarının hesabını tə qdim etmə k çə tindir. Aqrar sektorun inkişafı üçün büdcə  
ayırmaları infrastruktur investisiyaları, biznes tə şə bbüslə rinə  maliyyə  də stə yi və  s. vasitə silə  
müxtə lif Dövlə t proqramları hesabına tə min edilir. Mə sə lə n, 2005-2010-cu illə r ə rzində  İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi (İİN) yanında Sahibkarlığa Kömə k Milli Fondu (SKMF) vasitə silə  aqrar 
istehsalçılara və  aqrar emal vahidlə rinə  294 milyon $ kredit verilmişdir (bax Cə dvə l 3-ə ). 
 
Cədvəl 2: Dövlət büdcəsinin strukturu, 2012-ci il, ABŞ dolları ilə 

№ Büdcə xətləri Mld. ABŞ 
dollar ilə 

% 

1 Ümumi dövlə t xidmə tlə ri 1,54 5,27% 
2 Müdafiə   1,77 6,07% 
3 Mə hkə mə , ə dliyyə  orqanları və  prokurorluq xidmə tlə ri  1,21 4,15% 
4 Tə hsil  2,02 6,92% 
5 Sə hiyyə   0.76 2,61% 
6 Sosial müdafiə  2,28 7,83% 
7 Mə də niyyə t, incə sə nə t, idman və  s. 0,32 1,10% 
8 Mə nzil və  kommunal xidmə tlə ri 0,44 1,51% 
9 Kə nd tə sə rrüfatı, meşə çilik, balıqçılıq, ovçuluq, ə traf mühitin 

mühafizə si 0,61 2,08% 
 Kənd təsərrüfatı sektorunun payına düşən 0,58 1,98% 
10 Sə naye, tikinti və  mineral ehtiyatlar 7,43 25,46% 
 Dövlə t investisiyalarının payına düşə n 7,40 25,37% 
11 Nə qliyyat və  kommunikasiya 0,11 0,37% 
12 İqtisadi fə aliyyə tlə r 0,24 0,82% 
13 Ayrılmamış xə rclə r 3,05 10,44% 
  29,18 mld.  

Azə rbaycan Respublikası Prezidentinin “Kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalçılarına dövlə t 
də stə yi haqqında” 23 yanvar 2007-ci il tarixli Sə rə ncamına ə sasə n, kə ndtə sə rrüfatı mə hsulları 
istehsalçılarına ə lavə  də stə k göstə rilir. Bura toxum, gübrə  və  damazlıq mal-qara ilə  tə minat 
daxildir. Hə mçinin digə r müvafiq sə rə ncam və  fə rmanlar ə sasında ölkə də ki kə nd tə sə rrüfatı 
mə hsulları istehsalçılarına başqa də stə k də  göstə rilmişdir.   
 
Kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalçılarına verilə n subsidiyaların bir neçə  növü vardır:  
 

- Buğda (arpa) yetişdirilmə si ilə  mə şğul olan fermerlə r üçün subsidiya – hə r hektara 
görə 40 AZN (tə qribə n50 $); 

- Yanacaq xə rclə ri üçün bitki istehsalı fə aliyyə tlə ri ilə  mə şğu olan fermerlə r üçün 
subsidiya –hə r hektara 40 AZN (tə qribə n 50 $); 

- Gübrə lə r fermerlə rə  50% güzə ştlə  satılır; 
- Buğda toxumları fermerlə rə  50% güzə ştlə  satılır.  

 
Cə dvə l 4-də  2007-2010-cu illə r ə rzində  dövlə t subsidiyalarına dair informasiya verilmişdir. 
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Cədvəl 3: Kənd təsərrüfatı sektoruna verilmiş kreditlər, milyon ABŞ dolları ilə 
İllər Aqrar istehsal Aqrar-emal Cəmi  
2005 9,04 16,65 25,69 
2006 16,12 32,67 48,79 
2007 17,87 30,94 48,81 
2008 10,83 36,87 47,70 
2009 25,18 28,94 54,12 
2010 8,12 62,58 70,70 
Cəmi  87,16 208,65 295,81 

 

Cədvəl 4: Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət subsidiyaları, milyon ABŞ 
dolları ilə 

İllər Aqrar istehsal Aqrar-emal Cəmi 
2007 54,1 25,9 80,0 
2008 69,0 37,9 106,9 
2009 76,7 29,4 106,0 
2010 71,2 30,1 101,3 
Total 270,9 123,3 394,2 

 

İstehsal üçün verilmiş subsidiyaların də yişə n istehsal modellə rinə  tə siri və  nə ticə si özünü taxıl 
bitkilə rinin miqdarının artmasında, ə nə nə vi bitkilə rin, o cümlə də n pambıq və  tütünün 
miqdarının isə  azalmasında göstə rir. 

Həcm baxımından ümumi istehsal -  
İl Ton İl Ton 

Pambıq  Fındıq 
1990 180 000   
2000 38 000 2002 5 000 
2010 11 000 2010 26 000 
2011 24 000 2011 35 000 
2012 14 000   

Qarğıdalı  Tütün, xammal 
1990 18 000 1990 56 328 
2000 100 000 2000 12 750 
2010 135 000 2010 3 243 
2011 152 000   
2012 160 000   

Taxıl  Süfrə üzümü 
1990 880 000 1992 607 000 
2000 1 300 000 2000 76 936 
2010 1 309 000 2009 129 159 
2011 1 641 000   
2012 1 900 000   

 
Sovet İttifaqının süqutu nə ticə sində  öz müstə qilliyini qazandıqdan sonra, Azə rbaycan 
torpaqların özə llə şdirilmə si prosesinə  başladı. Ümumilikdə , özə llə şdirilmiş kə nd tə sə rrüfatı 
torpaqları aşağıdakı üç kateqoriyadan birinə  uyğun gə lir: hüquqi şə xslə r kimi dövlə t 
qeydiyyatına alınmış kənd təsərrüfatı müəssisələri, o cümlə də n aqrar-sə naye müə ssisə lə ri, birgə  
müə ssisə lə r və  insanları işlə  tə min edə n kə nd tə sə rrüfatı kooperativlə ri; fermerlə rin birbaşa 
istehsala cə lb olunduğu fə rdi müə ssisə lə rin bir növü olan kəndli-fermer təsərrüfatları; yaxud 
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şə xsi istifadə  və  ya ailə nin istifadə si üçün çox kiçik torpaq sahə lə rində n və  ya bağçalardan 
ibarə t olan ailə-kəndli təsərrüfatları və ya şəxsi fermer təsərrüfatları”.  
 
Özə llə şdirmə  və  daha sonrakı torpaq islahatı istehsalda artıma gə tirib çıxarmışdır: fermer 
tə sə rrüfatları 1998-ci ildə n etibarə n inkişaf etmə yə  başladı, ə n yüksə k artım 2001-ci ildə  
müşahidə  olundu (tə qribə n 12%). Kiçik fermerlə r kə nd tə sə rrüfatı sektorunun iqtisadi cə hə tdə n 
bə rpasına ə hə miyyə tli də rə cə də  kömə k etmişlə r, lakin onların kiçik miqyaslı olması və  
avtomatlaşdırmanın olmaması hə lə  də  yüksə k mə hsul ə ldə  edilmə sinə  mane olan problematik 
mə sə lə lə rdir. Ailə  tə sə rrüfatlarının və  şə xsi tə sə rrüfatların də stə yi artmışdır və  daha böyük 
fermaların/aqrar müə ssisə lə rin də stə yinə  nisbə tən, daha vacib ə hə miyyə t kə sb edir.2005-ci 
ilə də k torpaqların özə llə şdirilmə sitə qribə n başa çatmışdır. 
 
2010-cu ildə  adambaşına düşə n ümumi daxili mə hsul (ÜDM) 5722 $ olmuşdur ki, bu da 2000-
ci ildə  mövcud olmuş adambaşına 655$ göstə ricisi ilə  müqayisə də  böyük 
artımdır.İqtisadiyyatdakı və  kə nd tə sə rrüfatı sektorundakı artıma baxmayaraq, kə nd 
tə sə rrüfatının ÜDM-də  payı azalmışdır. 1990-cı ildə  kə nd tə sə rrüfatı onun 29%-ni ə hatə  
etmişdir. Bu rə qə m 2010-cu ilə də k 51,77 milyard ÜDM-in 6%-i hə ddinə  düşmüşdür. Bu, 
ə sasə n, 1995-ci ildə n 2004-cü ilə də k sə nayenin sürə tli inkişafı nə ticə sində  baş vermişdir. Kə nd 
tə sə rrüfatının milli iqtisadiyyatda azalan roluna baxmayaraq, 2008-ci ildə  işçi qüvvə sinin 
tə qribə n 38,3%-ikə nd tə sə rrüfatı sektorunda çalışmışdır. 
 
Paytaxt Bakının və  digə r şə hə r ə razilə rinin sürə tli inkişafı fonunda regionlar, ə sasə n, ucqar 
ə razilə r inkişaf etmə mişlə r. Bu situasiyanın ə sas sə bə bi odur ki, Bakı və  digə r şə hə r ə razilə ri 
hə m infrastruktura qoyulan investisiyaların, hə m də  iqtisadi investisiyaların axınından 
faydalanmaqdadır. Bu isə  ə halinin yaşayış standartlarının yaxşılaşmasına sə bə b olur. Lakin 
nə zə rə  alsaq ki, ə halinin 40%-də k hissə si ölkə nin kə nd ə razilə rində  yaşayır, kə nd yerlə rinin 
inkişafının Azə rbaycan dövlə ti üçün ə n yüksə k prioritetlə rdə n biri olduğunu qeyd etmə k 
lazımdır. 
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2.2.  Kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı 

1995-ci ildə  başlamış aqrar islahatlardan sonra tə qribə n 817 700 ailə  tə rə fində n 1,3 milyon ha 
torpaq özə llə şdirilmişdir. Bundan ə lavə , ölkə də  orta hesabla 2,8 ha ölçüyə  malik 620 000-də n 
artıq ailə -kə ndli tə sə rrüfatı vardır (FAO). Kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının istehsalı üç ə sas aqro-
ekoloji zonada dövlə t fermer tə sə rrüfatlarından və  kollektiv torpaq sahə lə rində n, hə mçinin 
xüsusi bağçalardan/ dirriklə rdə n sakinlə rə  paylanmış fermalarda aparılır:   

1. Ovalıqlar, quru/isti, suvarılan 
2. Yaylalar-zə if yağını, suvarılan 
3. Yaylalar-daha çox yağıntı 

Kə nd yerlə rinin ə halisinin yaşayışı kə nd tə sə rrüfatından asılıdır. Qarışıq kə nd tə sə rrüfatı 
normadır. Onlar oxşar mə hsul nümunə lə rinə  malikdirlə r: buğda və  arpa eyni torpaqda bir neçə  
ilə  müvə ffə qiyyə tlə  yetişə n ə sas bitkilə rdir. Yonca, kartof, günə baxan, qarğıdalı və  qarpız 
ə kinlə rinin yerihə r 4-5 ildə n bir də yişə  bilə r. Buğda yetişdirilmə sinə  subsidiyalar ayrılır ki, bu 
da bitkilə rin seçilmə sinə  tə sir göstə rir və  mə hsulun artırılmasına motivasiyanı azaldır. 

Gəlir mənbələri (2008) 
Gəlir mənbəyi Aylıq gəlir (AZN / Adambaşına düşən) 

Cəmi Kənd 
təsərrüfatları 

Şəhər 
təsərrüfatları 

Mə şğulluq 35,9 20,4 50,4 
Özünümə şğulluq 26,0 20,7 30,9 
Kə nd tə sə rrüfatı 17,2 31,7 3,6 
İcarə  və  ə mlak 1,4 0,9 1,8 
Sosial köçürmə lə r 17,0 18,5 15,6 
Digə r  11,4 11,4 11,5 
CƏMİ 108,9 103,7 113,8 

 

Sovet dövründə  aqrar istehsal sisteminin diqqə t mə rkə zində  bir çox hallarda də yişdirilmə miş 
bitkilə rin intensiv monokultur xarakterində n istifadə  etmə klə , mə hsulun maksimallaşdırılması 
dayanırdı. Torpaq islahatlarından sonra, dövlə t mülkiyyə tində  olan keçmiş kolxoz və  sovxoz 
tə sə rrüfatları lə ğv edilmiş və  torpaq özə llə şdirilmişdir. Lakin yeni meydana gə lmiş kiçik şə xsi 
fermerlə rin ə ksə riyyə ti bu rol üçün zə if hazırlanmışdı və  ferma fə aliyyə tlə rində  köklü 
də yişikliyin öhdə sində n gə lmə kdə  çə tinlik çə kirdi. Onların iri, dövlə t tə rə fində n idarə  olunan 
fermalarda işçi kimi tə crübə si kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd sektorunun hazırkı və ziyyə tinə  
gə tirib çıxarmış bazara yönə lmiş iqtisadiyyatda şə xsi fermer tə sə rrüfatı üçün kifayə t deyildi. 
 
Arıçılıq və  tə rə və z yetişdirmə  fə aliyyə tlə ri kə nd ə halisi üçün ə sas gə lir mə nbə lə ridir. Bə zi kə nd 
yerlə rində  turizm fə aliyyə tlə ri də  mühüm gə lir mə nbə yidir. Kə nd tə sə rrüfatı Azə rbaycanda 
ə nə nə vi iqtisadi fə aliyyə tdir. Tarixə n, üzümçülük, ipə kqurdu yetişdirilmə si və  meyvə çilik 
fə aliyyə tlə ri ə n ə nə nə vi fə aliyyə tlə r olmuşdur. Ölkə nin ə ksə r hissə si dağlıq olduğu üçün, 
maldarlıq və  qoyunçuluq xüsusilə  vacib ə hə miyyə t kə sb edir. 
 
Kə nd tə sə rrüfatı Azə rbaycan üçün strateji sektordur və  ölkə nin qeyri-neft iqtisadiyyatının ə sas 
komponentlə rində n biridir. Baxmayaraq ki, kə nd tə sə rrüfatının ÜDM-də  payı yalnız 7%-dir, o, 
ölkə  ə halisini ə n çox işlə  tə min edə n sektorlardan biridir və  ümumi işçi qüvvə sinin tə qribə n 
40%-i (mə şğul və  özünümə şğul) üçün gə lir və  iş yerlə ri tə min edir. Kə nd tə sə rrüfatı ə rzaq 
tə hlükə sizliyində  və  kə nd regionlarında sosial-iqtisadi və ziyyə tin yaxşılaşdırılmasında vacib rol 
oynayır. 
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Kə nd tə sə rrüfatı torpaqlarının strukturuna gə lincə , 1 714 959 ha becə rilə n torpaqlar, 161 081 ha 
çoxillik bitkilə r ə kilə n torpaqlar, 109 709 ha biçə nə k, 259 037 ha parklar, 2 538 318 ha otlaqlar, 
1 039893 ha meşə lə r, 2 820 509 ha digə r torpaqlardır (bax Şə kil 1-ə ):  

Şəkil 1: Mülkiyyət növünə görə kənd təsərrüfatı torpaqlarının strukturu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvarılan torpaqlar ümumi kə nd tə sə rrüfatı torpaqlarının üçdə  bir hissə sini (1 433 min ha) tə şkil 
edir, lakin kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalının 90-95%-ni bu torpaqlar verir. Suvarmanın 
tə qribə n 30%-i mexaniki vasitə lə rlə  tə min edilir. Suvarma kanallarının ümumi uzunluğu 51 755 
km-dir ki, bunun da 2184 km-ni ə sas kanallar tə şkil edir. 8,014 km fermer tə sə rrüfatları 
arasındakı yardımçı kanallar, 41 577 km-i isə  fermalar daxilində  üçüncü də rə cə li kanallardır. 
 

Cədvəl 5: Mülkiyyət növünə görə kənd təsərrüfatı torpaqları (2011, min ha) 
 Bütün 

təsərrüfat 
növləri 

Məhsuldar 
torpaqlar 

o cümlədən 
Dövlət 

mülkiyyəti 
Bələdiyyə 
mülkiyyəti 

Özəl 
mülkiyyət 

Kəndtəsərrüfatı 
fəaliyyətləri 
üçünmünasibtorpaql
ar 

4 766,8 4 575,3 1 790,3 1 122,0 1 663,0 

ə kinə  yaralı torpaqlar 1 842,7 1 821,4 318,2 101,9 1 401,3 
biçə nə klə r 117,5 108,8 22,1 3,2 83,5 
otlaqlar 2 537,7 2 399,4 1 382,6 1 008,4 8,4 
çoxillik bitkilə r 227,4 211,1 55,6 5,2 150,3 
digə r torpaqlar 41,5 34,6 11,8 3,3 19,5 

Ölkə də  ümumi aqrar istehsal 2011-ciildə  5 801,5 milyon dollar tə şkil etmişdir ki, bunun 2999,7 
milyon dolları bitkiçilikdə n, 2801,8 milyondolları isə  heyvandarlıqdan ə ldə  edilmişdir. Kə nd 
tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalının də yə r baxımından qruplaşdırılması Cə dvə l 6-da verilmişdir: 
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Cə dvə l 6: Ümumi aqrar istehsal, milyonABŞ dolları ilə   

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Bütün ferma 
kateqoriyaları 

2365,
1 3741,8 4494,7 4878,8 4971,4 5801,5 

o cümlə də n 
bitkiçilik 1266,9 2213,3 2672,9 2700,0 2563,1 2999,7 
heyvandarlıq 1098,2 1528,5 1821,8 2178,8 2408,3 2801,8 

Kə nd tə sə rrüfatı 
müə ssisə lə ri 88,2 153,3 238,5 292,2 246,9 302,6 
o cümlə də n 

bitkiçilik 17,8 29,7 52,6 89.7 76,9 105,4 
heyvandarlıq 70,4 123,6 185,9 202,4 170,0 197,2 

Fə rdi sahibkarlar, kiçik və  
iri tə sə rrüfatlar 2276,9 3588,5 4256,3 4586,7 4724,5 5499,0 

bitkiçilik 1249,1 2183,6 2620,4 2610,3 2486,2 2894,4 
heyvandarlıq 1027,8 1404,9 1635,9 1976,4 2238,3 2604,6 

Aqrar istehsalın ə ksə r hissə sini fə rdi fermerlə r verirlə r, lakin aqrar müə ssisə lə rin payının 2005-
2011-ci illə rdə  hə lə  kiçik olmasına baxmayaraq, onların rolu artmaqdadır.  

Şəkil2: Aqrar istehsalın strukturu  
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Heyvandarlıq  
Qaramal yetişdirilmə si, quşçuluq tə sə rrüfatı, meşə çilik və  balıqçılıq ə n inkişaf etmiş sahə lə rdir. 
Heyvandarlıq tə sə rrüfatı ə t, südçülük və  quşçuluq, hə mçinin yun, xə z, də ri, quş tükü və  digə r 
materiallar tə min edə n aqrar-sə naye sektoru formasında qida maddə lə ri tə min edir. 
 
Heyvandarlığın qə dim tarixi vardır.Azə rbaycanın bütün regionlarındamal-qara ə tçilik və  
südçülük üçün vacibdir. Onlardan artıq qoşqu heyvanları kimi istifadə  edilmir. Kiçik fermerlə r 
südçülük mə hsulları üçünə n azı bir və  ya iki inə k saxlayırlar. Sürülə r tam şə kildə  
özə llə şdirilmişdir – yalnız az sayda mal-qara dövlə t mülkiyyə tində  olan 21 damazlıq 
tə sə rrüfatında saxlanır.   
 
İstehsal göstə ricilə ri 2011-ci illə  müqayisə də , heyvan mə nşə li mə hsullar üzrə  2012-ci ildə  
artımın olduğunu göstə rir. Canlı çə ki ə sasında ə t istehsalı ə hə miyyə tli də rə cə də  - 4,3%-də k, süd 
istehsalı 5,6%-də k artmışdır. Yalnız yumurta isteshalı ə hə miyyə tli də rə cə də  - 14,5%-də k 
azalmışdır.  

Ölkə də ki endemik heyvanlar arasında ə sas xə stə liklə r qarayara, dabaq (ağızyarası), leptospiroz, 
hidrofobiya, brüsselyoz, hə mçinin quşlar arasında Nyukasl xə stə liyidir. Dövlə t Baytarlıq 
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Xidmə ti ölkə də  dövlə t baytarlıq xidmə tlə rinin göstə rilmə si ilə  mə şğul olan sə lahiyyə tli orqandır 
və  heyvan xə stə liklə rinə  qarşı tə dbirlə rin hə yata keçirilmə sinə  mə suldur. 

Heyvandarlıq sektorunun ə sas problemlə ri aşağıdakılardır: 1) genetik materialların zə if olması; 
2) tə miz içmə li suyu olmayan, antisanitariya şə raitində  olan anbar şə raiti; 3) qeyri-münasib və  
balanslaşdırılmamış qidalanma; 4) ə rzaqların saxlanması tə crübə lə rinin qə naə tbə xş olmaması; 
5) bitki istehsalının qeyri-münasib tə darükü.   

Otlaqların ə ksə riyyə ti deqradasiyaya uğramışdır. Maliyyə lə şdirmə nin və  mə lumatlılığın, yaxud 
stimulların olmaması sə bə bində n rayonlar və  bə lə diyyə lə r kimi otlaqları icarə yə  verə n 
sə lahiyyə tli orqanlar tə rə fində nheç bir monitorinq və  nə zarə t hə yata keçirilmir. Ev 
heyvanlarının yay və  qış otlaqları arasında köçü praktikasının azalması və  xüsusilə , kə ndlə rə  
yaxın ə razilə rdə  (yə ni ümumi qış otlaqları) ev heyvanlarının sıxlığının artması otlaqlara ekoloji 
tə siri intensivlə şdirir.  
 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının isteshalı 
Heyvandarlıqdan gə lə n gə lirin yarıdan çoxunu maldarlıq verir. Maldarlığa, ə sasə n, Kür-Araz 
ovalığında və  dağə tə yi regionlarda tə sadüf edilir. Qaramal, qoyun və  keçilə r heyvandarlığın 
ə sasını tə şkil edir. Ət və  yunalınması üçün qoyunçuluq ə n çox dağlıq regionlarda yayılmışdır, 
quşçuluq isə  ə t, yumurta və  quş tükü istehsalı ilə  ə laqə dar olaraq, getdikcə  daha mə nfəə tli 
sahə yə  çevrilmə kdə dir. 
 
1 yanvar 2009-cu ilə  olan heyvan populyasiyaları 
1 Mal-qara  Qaramal və  camış  3 225591 
2 Camış və  keçi Qoyun və  keçilə r  8 276177 
3. At  Yarış atları / cins atlar 2000 116138 
  At, qatır, uzunqulaq 114428  
4 Donuz  Çoşqa   6905 
5. Ev quşları   22 352909 

 
2011-cu ildə  kə nd tə sə rrüfarı mə hsullarının ümumi istehsalı 400,4 milyon $ olmuşdur ki, bunun 
166,2 milyonu bitkiçilik, 18,2 milyonu heyvandarlıq mə hsulları, 215,7 milyonu isə  aqrar-emal 
malları hesabına olmuşdur. İxrac edilə n ə sas kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları tə rə və z, meyvə , 
konservlə şdirilmiş meyvə  və  tə rə və z, hə mçinin meyvə  şirə sidir.Mə hsullar Rusiya, Ukrayna, 
Belarus və  digə r MDB ölkə lə rinə , hə mçinin bə zi Avropa ölkə lə rinə  ixrac olunur. 
 

 
FAOSTAT 
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Də yə r baxımından ə n qiymə tli mə hsullarə t (qaramal və  qoyun), süd və  pomidordur. Daha 
sonrakı sırada kartof, taxıl və  alma gə lir. Qida sə nayesi müxtə lif mə hsullar isteshal edir.Şə kə r, 
bitki yağı, konservlə şdirilə n meyvə  və  tə rə və z emalı üçün tə lə b edilə n xammal üçün nə qliyyat 
xə rclə ri böyük olduğu üçün emal sə nayesi, ə sasə n, xammal regionlarında inkişaf etmişdir. 
Çörə kbişirmə , makaron və  süd mə hsulları sə nayesi müə ssisə lə ri böyük şə hə rlə rdə  və  sıx 
mə skunlaşmış istehlak regionlarında yerlə şir. Burada müxtə lif südçülük mə hsulları istehsal 
edə n beşdə n artıq süd emalı zavodu vardır. Qida sə nayesinin ə ksə r mə hsulu yerli istehlak üçün 
nə zə rdə  tutulmuşdur.Ət isteshal edə n müə ssisə lə r Bakı, Gə ncə  və  Mingə çevir kimi iri 
şə hə rlə rdə  və  Lə nkə ran-Astara iqtisadi regionunda yerlə şir. 

 
Kənd təsərrüfatı  
 
Kənd təsərrüfatı üçün köməkçi materiallardan istifadə və onlara çıxış imkanları: İcazə  
verilmiş toxum və  şitillə rdə n, süni gübrə  və  pestisidlə rdə n istifadə , ə sasə n, aşağıdakı 
sə bə blə rdə n problem olaraq qalır: 1) mə hsulun artırılması üçün stimulların olmaması (sahə yə  
görə  subsidiyalar); 2) texnologiya və  fermer tə sə rrüfatlarının zə if idarə çiliyi; 3) münasiblik; 4) 
ə lverişlilik. Subsidiyalardan istifadə  imkanı mə hsulun artırılması üçün kömə kçi materiallardan, 
o cümlə də n icazə li toxum və  gübrə lə rdə n daha geniş istifadə  üçün stimullar tə min etmir. Lakin 
mütə rə qqi istehsalçılar üçün belə  materiallardan istifadə  imkanının olmaması ciddi bir 
problemdir. 
 
Ərazidə  kimyəvi gübrələrdən geniş şə kildə  istifadə  edilmir. Fermerlə rin bildirdiyinə  görə , 
bunun ümumi sə bə bi qiymə tlə rin yüksə k olmasıdır. Lakin mə hsullara gübrə  verilmə sini 
hə və slə ndirmə k üçün hazırkı subsidiya proqramına gübrə  üçün subsidiyalar daxildir: dövlə t 
gübrə nin ümumi xə rcinin 50%-ni qarşılayır (200-250 kq/ha, hazırda 50 AZN-də k), lakin bu, 
mə hsuldarlığın artırılması üçün tə dbirlə rin heç biri ilə  ə laqə li olmur. Buna görə  də  fermerlə r 
çox vaxt gübrə də n istifadə yə  etinasız yanaşırlar. Gübrə lə rin keyfiyyə ti (mə rkə zdə n ə ldə  edilir) 
və  keyfiyyə tə  nə zarə t qaydalarının olmaması ilə  ə laqə dar problemlə r də  mövcuddur. 

Fermerlər öz torpaqlarının qidalandırıcı statusu barə də  heç bir biliyə malik deyillər, hə mçinin 
iqlimlə  bağlı və  meteorolojimə lumatları yoxdur. Buna görə  də  aqrar tə crübə lə r qeyri-müə yyə n 
mə naya malikdir, belə  ki, gübrə lə rin ölçüsü və  növlə ri torpaqların münbitlik sə viyyə si və  
mə hsul/becə rilə n mə hsul növlə ri üçün xarakterik tə lə blə r kimi kriteriyalara mə hə l qoyulmadan 
seçilir. Müxtə lif sə bə blə r, lakin xüsusə n, aqronomluq tə crübə lə ri haqqında biliklə rin də rin və  
ümumi şə kildə  çatışmazlığı ucbatından bütün ə razidə  bitkilə rin mə hsuldarlığı aşağıdır. 
 
Su və suvarma 
Suyun ə lçatanlığı ə sas problemlə rdə n biridir; Bir çox regionlarda yağıntıların miqdarı, çaylarda 
mövcud olan su resursları kimi, qeyri-münasibdir və  yağıntılar qeyri-bə rabə r şə kildə  paylanır. 
Azə rbaycanın ümumi su resursları tə qribə n 39 km3 hə cmində dir ki, bunun 29.3 km3-i yerüstü 
sular, 8,8  km3-i isə  yeraltı sulardır.İl ə rzində  yağıntıların az düşmə si və  qeyri-bə rabə r 
paylanması nə ticə sində  suvarmadan kə skin asılılıq müşahidə  olunur. Kə nd tə sə rrüfatı 
torpaqlarının tə qribə n 33%-i suvarılır və  bu torpaqlar Azə rbaycanın ümumi kə nd tə sə rrüfatı 
mə hsulunun 80%-də n artığını verir. 
 
Daşqınlar 300 km2 sahə yə  tə sir göstə rir və  hə r növbə ti il 1 milyon m3-də k torpaqları yuyaraq, 
ciddi zə rə r vurur. Dağ-mə də n işlə ri və  digə r antropogen tə sirlə r yerdə  qalan torpaqların 30 000 
hektarını becə rmə  üçün yararsız və ziyyə tə  gə tirib çıxarmışdır.2010-cu ildə  taxıl istehsalı 2009-
cu ildə  mövcud olmuş göstə ricidə n 33% aşağı düşmüş və  2005-2009-cu illə r arasında mövcud 
olmuş orta illik istehsaldan 14% aşağı olmuşdur.Bu azalmanın ə ksə r hissə si daşqınlarla bağlı 
olmuşdur. 
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Torpaqların deqradasiyası eroziya, şoranlaşma, bataqlıqlaşma və  kimyə vi çirklə nmə  sə bə bində n 
kə nd tə sə rrüfatı üçün yararlı torpaqların böyük hissə sində  müşahidə  olunur.Azə rbaycanda 
antropogen mə nşə li deqradasiyanın 96%-i aqrar fə aliyyə tlə rlə  bağlıdır.Eroziya Azə rbaycanda 
3,7 milyon ha torpağa tə sir göstə rir ki, bunun 0,7 milyon hektarı kə nd tə sə rrüfatı üçün nə zə rdə  
tutulan torpaqlardır. Eroziyaya tə bii olaraq, külə k, su, yarğanlar və  suvarma sə bə b olur. Lakin 
eroziyanı hə mçinin torpaqların düzgün idarə  edilmə mə si, becə rmə  tə crübə lə rinin qə naə tbə xş 
olmaması, normadan artıq otarılma, meşə lə rin və  bitkilə rin azalması, elə cə  də  digə r antropogen 
faktorlar yaradır. 
 
Vergi və kreditlər  
“Torpaq vergisi haqqında” Qanuna ə sasə n, torpaq sahibində n alınan bütün vergilə r büdcə  
hesabına daxil edilmə li və  torpaqların münbitliyinin artırılması üçün istifadə  edilmə lidir. Lakin 
bu tə nzimlə nmə  üçün heç bir icra mexanizmi yoxdur. Şoranlaşma 1,2 milyon ha torpağa tə sir 
etmişdir ki, bunun 600 000 hektarı suvarılan torpaqlardır. Bu torpaqlardan zə if drenaj, münasib 
tə crübə lə rin olmaması və  (və  ya) sahil ə razisini su basması sə bə blə rində n artıq istifadə  edilmə si 
mümkün deyildir. 
 
Azə rbaycan dövlə ti 2000-ci ildə n etibarə n, Dünya Bankının də stə yi ilə  “Kə ndə  tə sə rrüfatının 
inkişafı və  kredit” layihə sinə  başlamışdır. Layihə  ölkə nin bütün regionlarını ə hatə  edir.  
Layihə nin ə sas komponentlə rində n biri bütün aqrar regionlarda  kə nd tə sə rrüfatı biliklə rinin 
genişlə ndirilmə si xidmə tlə rini nə zə rdə  tutan informasiya komponentidir. Bu mə qsə dlə , Kə nd 
Tə sə rrüfatı Nazirliyi yanında Kə nd Tə sə rrüfatı Kreditlə ri üzrə  Dövlə t Agentliyi və  Regional 
Mə slə hə t Mə rkə zi tə rə fində n müxtə lif kə nd tə sə rrüfatı regionlarında Mə slə hə t və  İnformasiya 
Mə rkə zlə ri yaradılmışdır. 
 
Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi yanında Kə nd Tə sə rrüfatı Kreditlə ri üzrə  Dövlə t Agentliyi, ə sasə n, 
IFAD və  Dünya Bankı tə rə fində n maliyyə lə şdirilə n müxtə lif inkişaf layihə lə ri üzrə , başlıca 
olaraq, icraçı orqan kimi fə aliyyə t göstə rir. Mə sə lə n, Kə nd İnvestisiya Layihə si və  “Kə nd 
tə sə rrüfatının inkişafı və  kredit” layihə si Dünya Bankı tə rə fində n, Şimal-şə rq ə razilə rinin 
inkişafı Layihə si və  Şimal-qə rb regionunun kə nd ə razilə rinin inkişafı Layihə si isə  IFAD 
tə rə fində n maliyyə lə şdirilmişdir. Agentlik İcraçı Kredit Agentliyi vasitə silə  yerli torpaq 
sahiblə rinə  və  fermerlə rə  40 milyon ABŞ dollarından artıq və sait paylamışdır. Bu kredit xə tti 
Dünya Bankı tə rə fində n maliyyə lə şdirilmiş “Kə nd tə sə rrüfatının inkişafı və  kredit” layihə si 
çə rçivə sində  yaradılmışdır. 
 
Azə rbaycanda aqrar sektor hə lə  də  bir çox problemlə rlə  üzlə şir ki, bunlar da inkişafa mane 
olurlar. Azə rbaycanın kə nd yerlə rində ki mövcud situasiya aşağıdakı kimi xarakterizə  oluna 
bilə r:  
 
- Sosial infrastruktur zəif inkişaf etmişdir (tə hsil və  sə hiyyə  xidmə tlə rinin, su və  elektrik 

tə chizatının keyfiyyə ti aşağıdır, işsizlik sə viyyə si yüksə kdir);  
- İqtisadi infrastruktur zəif inkişaf etmişdir (yolların və ziyyə ti bə rbaddır, suvarma və  drenaj 

sistemi sıradan çıxmışdır və  ya mövcud deyildir, ə razinin ucqar olması və  ya yolların bə rbad 
olması nə ticə sində  bazarlara çıxış zə ifdir); 

- Sənayenin zəif inkişaf etməsi və ya mövcud olmaması(ə sasə n, aqrar sə naye, belə  ki kə nd 
ə halisinin ə sas iqtisadi fə aliyyə ti kə nd tə sə rrüfatıdır);  

- Yeni texnologiyalar üzrə bilik və bacarıqların olmaması (yuxarıda qeyd edilmiş 
mə hdudiyyə tlə r üzündə n yerli sakinlə r öz biznes fə aliyyə tlə rinə  tə tbiq etmə k üçün yeni 
texnologiyalara dair  informasiyanın olmamasından ə ziyyə t çə kirlə r);  

- Bazarlara zəif çıxış (o cümlə də n material bazarları, torpaq bazarı); 
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- Zəif maliyyə bazarı (maliyyə  bazarının zə if olması sə bə bində n yerli sakinlə r mövcud 
bizneslə rini inkişaf etdirmə k və  ya yeni bizneslə r yaratmaq üçün xarici maliyyə  
vasitə lə rində n istifadə  etmə k imkanına malik deyillə r). 
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3. Kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı sektorları üzrə dövlət 
siyasəti  

3.1.  Milli qanunvericilikdəki hazırkı vəziyyətin təsviri və qiymətləndirilməsi 

Azə rbaycandakı dövlə t siyasə tlə ri Prezident fə rmanları ə sasında qə bul edilə n qə ti 
müə yyə nlə şdirilmiş vaxt çə rçivə sinə  və  mə qsə dlə rə  malik proqramlar formasında hazırlanır. 
Ölkə  uzunmüddə tli prioritetlə r müə yyə nlə şdirə n strateji çə rçivə  sə nə dlə rində n istifadə  etmə yib, 
öz diqqə tini müxtə lif üfiqi və  şaquli mə sə lə lə rə , hə mçinin ortaya çıxan tə lə batlara toxunan 
proqramlara cə mlə şdirir. Hə min proqramlardan müxtə lif tə sisatların; dövlə t mülkiyyə tində  olan 
kommersiya müə ssisə lə rinin; hə mçinin onların icrası üçün tə lə b edilə n də stə k proqramlarının 
yaradılması üçün ə sas kimi istifadə  edilir. 

Dövlə t hazırda biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına də stə k göstə rmə k üçün regionların sosial-
iqtisadi infrastrukturunun inkişaf etdirilmə si, kə nd tə sə rrüfatı sektorunda islahatlar və  müxtə lif 
proqram və  layihə lə rin icrası vasitə silə  kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd yerlə rinin inkişaf 
etdirilmə sinə  yönə lmiş də stə k tə min edir. 
 
Azə rbaycanın müstə qillik ə ldə  etdiyi vaxtdan etibarə n dövlə t kə nd tə sə rrüfatı ilə  ə laqə dar 
problemlə ri aradan qaldırmağa sə y göstə rmişdir. İlkin islahatlar ə vvə lki müvə ffə qiyyə tli sektoru 
bə rpa etmə yə  cə hd çə rçivə sində  başlanmışdır. İslahatlar, adə tə n, iki mə rhə lə də  aparılmışdır. 
Kə nd tə sə rrüfatı sektorunda islahatların ilk qrupu 1996-cı ildə  başlanmışdır. Torpaq islahatı və  
dövlə t ə mlakının özə llə şdirilmə si aqrar sə naye sahə sində  islahatlar üçün ə sas kimi çıxış 
etmişdir. İslahatlar aqrar istehsala cə lb edilmiş 1970 dövlə t müə ssisə sinin yaradılmasını, bir 
neçə  emal və  aqrar xidmə t müə ssisə sinin yaradılmasını ə hatə  etmişdir. 3,4 milyon nə fə r 
(867 000 ailə ) isə  torpaq paylarının (1,39 milyon hektar torpaq) şə xsi mülkiyyə t qismində  
bölüşdürülmə sinin benefisiarlarıdır.  
 
Aqrar istehsalçılarınvə  fermerlə rin torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün digə r vergilə rdə nazad 
edilmə si vasitə silə  onlara ə lavə  də stə k göstə rilmişdir.Son bir neçə  ildə  dövlə tin kə nd tə sə rrüfatı 
və  kə nd sektoruna diqqə ti artırmışdır.Bununla ə laqə dar, Azə rbaycan Prezidenti Nazirlə r 
Kabinetinin ölkə də ki sosial-iqtisadi inkişafın nə ticə lə rinə  dair iclasındabildirmişdir: "Əsas 
məqsəd şəhər və kənd əraziləri arasındakı uçurumu azaltmaq və eyni zamanda, əyalətlərdən iri 
şəhərlərə miqrasiya meyllərinin qarşısını almaqdır”. Bu bə yanat kə nd yerlə rinin inkişafının 
dövlə t üçün prioritet mə sə lə lə rdə n birinə  çevrilmə kdə  olduğunu xüsusi olaraq nə zə rə  çatdırır. 
 
Aqrar islahatların ikinci mə rhə lə sinə  bir neçə  dövlə t proqramı və  fə rman, o cümlə də n “2003-
2005-ci illə rdə  kiçik və  orta sahibkarlığın inkişafına dair Dövlə t Proqramı”, “Aqrar sektorda 
idarə etmə nin yaxşılaşdırılmasına dair tə dbirlə r haqqında” Fə rman və   “Aqrar sektorda lizinqin 
genişlə ndirilmə sinə  dair ə lavə  tə dbirlə r haqqında” Fə rman (Aqro-lizinq” Sə hmdar Cə miyyə tinin 
yaradılması ilə  nə ticə lə nmişdir) daxildir. Son bir neçə  ildə  hökumə t taxıl istehsalını 
subsidiyalaşdırmağa  (ildə  100 milyon ABŞ dollarına ekvivalent) meyl etmişdir (gübrə nin və  
yanacağın qiymə tlə rini azaltmağa yönə lmiş birbaşa ödə nişlə r). 
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3.2. Dövlətin kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafına dair siyasətə hazırkı və 
planlaşdırılan müdaxiləsinin və ya strategiyalarının təsviri və təhlili 
 
Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafına dair Dövlə t siyasə tlə rini müə yyə nlə şdirə n hazırkı 
sə nə dlə rə  aşağıdakılar daxildir:  

� “2009-2013-cü illə r üçün Azə rbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafına dair” Dövlə t Proqramı – aqrar emal müə ssisə lə rinin yenidə n tə şkilini, yeni 
istehsal firmalarının yaradılmasını, tə bii resurslardan mə nfəə tli istifadə nin artırılmasını,  
regional inkişaf üçün zə ruri infrastrukturun yaradılmasını və  inkişaf etdirilmə sini 
müə yyə nlə şdirir;  

� “2008-2015-ci illə r üçün yoxsulluğun azaldılması və  dayanıqlı inkişaf” Dövlə t Proqramı; 
“2008-2015-ci illə rdə  Azə rbaycan Respublikasında ə halinin ə rzaq mə hsulları ilə  etibarlı 
tə minatına dair Dövlə t  Proqramı”;  

� “Azə rbaycan-2020: gə lə cə yə  baxış” İnkişaf Konsepsiyası. 
� Turizm fə aliyyə tlə rinin, xüsusilə , kə nd turizminin inkişaf etdirilmə si Prezident Fə rmanı ilə  

tə sdiq edilmiş “2010-2014-cü illə r üçün Turizmin inkişafı üzrə  Dövlə t Proqramında vacib 
mə sə lə  kimi müə yyə nlə şdirilmişdir. Hökumə t hazırda kə nd yerlə rinin ə halisinin gə lir 
sə viyyə sini artırmaq üçün kə nd turizmi fə aliyyə tlə rinə  də stə k göstə rmə k mə sə lə sini 
nə zə rdə n keçirir. 
 

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair” Dövlə t Proqramının mə qsə di regionların sosial-
iqtisadi infrastrukturunu inkişaf etdirmə k və  yerli fermerlə r və  sahibkarlar üçün münasib biznes 
mühiti yaratmaqdır.Hökumə t Dövlə t Proqramının birinci mə rhə lə sinin nə ticə lə rini 
müvə ffə qiyyə tli şə klində  qiymə tlə ndirmişdir, belə  ki bu müddə t ə rzində qeyri-neft sektorunda 
ümumi isteshal 1,8 də fəyə də k artmış, aqrar istehsal sahə sində  ümumi artım 25,2% olmuş və  
bütün ölkə də  yoxsulluq sə viyyə si 40%-də n 13,2%-ə  düşmüşdür.  
 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi (İİN) Dövlə t Proqramının 14 aprel 2009-cu il tarixli Prezident Fə rmanı 
ilə  elan edilmiş2009-2013-cü illə r üçün olan ikinci mə rhə lə si ə rzində  Kə ndlə rin İnkişafı 
tə dbirlə rinə  mə sul olmuşdur.  
 
Kə nd tə sə rrüfatı istehsalına birbaşa də stə k aşağıdakılar da daxil olmaqla, bir sıra fə rman və  
sə rə ncamlara ə saslanmışdır: 

� “Kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalçılarına dövlə t də stə yi haqqında” 23 yanvar 2007-ci 
il tarixli Prezident Sə rə ncamı;  

� “Kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalçılarınatoxum, gübrə  və damazlıq mal-qara ilə  ə lavə  
də stə k haqqında” 02 avqust 2008-ci il tarixli Prezident Sə rə ncamı.  

 
Ümumiyyə tlə , 2007-2010-cu illə r ə rzində  dövlə t kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalçılarına 460 
milyon ABŞ dolları hə cmində  subsidiyalar vermişdir. 
 
Dövlə t bu illə r ə rzində  kə nd tə sə rrüfatı sektoruna birbaşa və  dolayı də stə k göstə rə n bir sıra 
fə aliyyə tlə rə  başlamışdır.Bu fə aliyyə tlə rin hamısı, adə tə n, dövlə t mülkiyyə tində  olan 
xidmə tlə rin tə chizatçıları və  emal zavodları ə trafında tə şkil edilir. Mə sə lə n:  

� Fermerlə rə ,onlar üçün uzunmüddə tli və  aşağı faizlə  lizinq xidmə tlə ri göstə rə n Aqro-
lizinq şirkə ti vasitə silə  kə nd tə sə rrüfatı maşınları ə ldə  etmə k üçün subsidiyalar vasitə silə  
də stə k göstə rilir. Bu xidmə t 2011-ci ildə  başlandıqdan sonra şə xsi fermer 
tə sə rrüfatlarına və  şirkə tlə rinə  400-də n artıq kə nd tə sə rrüfatı maşını lizinqə  verilmişdir. 
Bundan ə lavə ,subsidiyalaşdırılmış xidmə tlə r vasitə silə , dövlə t mülkiyyə tində  olan 
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Aqroxidmə t Mə rkə zlə ri1 tə rə fində n mə hsulların becə rilmə sinə  də stə k göstə rilir. Dövlə t 
regionların hamısında Aqrar Xidmə t Mə rkə zlə rinin müasirlə şdirilmə sinə  davamlı olaraq 
investisiyalar yatırır. 

� Digə r bir misal Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kreditlə r üzrə  Dövlə t 
Agentliyidir. O, fermerlə rə  50 milyon ABŞ dollarından artıq kredit vermişdir.  
 
27 avqust 2002-ci il tarixli Fə rmana ə sasə n Azə rbaycan Respublikası Sahibakarlığa 
Kömə k Milli Fondunun Nizamnamə sinin və  Azə rbaycan Respublikası Sahibkarlığa 
Kömə k Milli Fondunun və saitlə rində n istifadə  Prosedurlarının tə sdiq edilmə si ilə ,İİN-
nin tabeliyində  Sahibkarlığa Kömə k Milli Fondu yaradılmışdır. O, dövlə t büdcə sində n 
hesabına verilə n güzə ştli kreditlə rdə n istifadə  sahə sində  problemlə ri aradan qaldırmaq 
mə qsə di ilə  yaradılmışdır. 
 Prosedurlara uyğun olaraq, Sahibkarlığa Kömə k Milli Fondunun mə nfəəti İİN-
nin, Maliyyə  Nazirliyinin və  Mə rkə zi Bankın nümayə ndə lə ri tə rə fində n tə şkil edilə n 
Seçim Komitə si tə rə fində n seçilə n banklar hesabına tə min edilir. Bu, sahibkarlara ə n 
aşağı faizlə  (illik 7%), ilk üç il ə rzində  güzə ştli müddə tlə kreditlə r verilmə sini 
mümkünlə şdirir.  
 Maraqlı sahibkarlar müvafiq sə nə dlə rlə  müşayiə t olunan tə kliflə ri ilə  sə lahiyyə tli 
banklara müraciə t edirlə r və  onların tə kliflə ri Seçim Komitə si tə rə fində n 
qiymə tlə ndirilir.İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Sahibkarlığa Kömə k Milli Fondu 200 
milyon dollar hə cmində  aşağı faizli və  uzunmüddə tli kreditlə r vermə klə , 3800-də k kə nd 
tə sə rrüfatına investisiya layihə sinimaliyyə lə şdirmişdir. 
 

� Dövlə t mülkiyyə tində  olan bir sıra mə hsul istehsalçıları (pambıq, şə kə r 
çuğunduru)vardır ki, fermerlə rdə n mə hsulu toplayır və  emal edirlə r. Müə yyə n hallarda 
yeganə  böyük bir istehsalçı ölkə nin bütün ə razisində  fə aliyyə t göstə rir. Baxmayaraq ki, 
fermerlə r müxtə lif müqavilə lə rə  ə saslanan fermer tə sə rrüfatlarına də stə k tə dbirlə rində n 
(tə minatlı qiymə tlə r, kreditlə şdirilə n materiallar və  s.) faydalanırlar, bu sektorlarda zə if 
rə qabə t mövcuddur. 

“Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası hə mçinin kə ndlə rin inkişafını ölkə  
üçün prioritetlə rdə n biri hesab edir. Konsepsiyada qeyri-neft sə nayesi və  kə nd tə sə rrüfatı ilə  
ə laqə dar qeyd edilmiş ə sas mə sə lə lə r aşağıdakılardır: 

- Aqrar sə nayenin yerli xammal ə sasında inkişaf etdirilmə si; 
- Kə nd tə sə rrüfatı istehsalına davamlı də stə k; 
- Kə nd tə sə rrüfatı sektoru üçün sadə lə şdirilmiş kredit mexanizmi;  
- Kə nd tə sə rrüfatı sektorunda tə kmillə şdirilmiş sığorta sistemi; 
- Korporativ fə aliyyə tlə rə  də stə k;  
- Torpağın mə hsuldarlığının artırılması; 
- Ekoloji tə miz kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının istehsalına də stə k;  
- Kə nd tə sə rrüfatı sahə sində  tə dqiqatlara və  tə hsilə  də stə k;  
- Daxili bazar üçün tə hlükə sizlik və  kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları ekspertinin reklamı.   

 
Yuxarıda qeyd edilmiş dövlə t proqramlarının hamısı milli sə viyyə də  qə bul edilmişdir və  onlar 
regional sə viyyə  üçün fə aliyyə tlə ri və  inkişaf mə qsə dlə rini, o cümlə də n mə qsə dlə ri və  hə də flə ri 
(adə tə n, istehsal hə də flə ri və  s.) ə hatə  edir.Yerli sə viyyə də  heç bir strateji və  ya inkişafla bağlı 
sə nə d hazırlanmamışdır və  ya qə bul edilmə mişdir. 
 
                                                           
11998-2011-ci illə r ə rzində  müxtə lif maddi və saitlə rdə n (dövlə t və saitlə ri, Yaponiya hökumə tinin qrantları və  digə r 
mə nbə lə r)  istifadə  edilmə klə , 13 748 müxtə lif maşın avadanlığı, 3887 traktor, 1298 kombayn və  8563 digə r maşın 
avadanlığı satın alınmışdır.  
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Bütün maraqlı tə rə flə r bu fikirdə dirlə r ki, müxtə lif aspektlə r müxtə lif Nazirliklə r və  
departamentlə r tə rə fində n tə nzimlə ndiyi üçün aqrar inkişaf və  kə ndlə rin inkişafı arasında fə rq 
qoymağa ehtiyac vardır.Kə nd tə sə rrüfatının inkişafı ilə  müqayisə də , kə nd yerlə rinin inkişafına 
müə yyə n qə də r etinasız yanaşılmışdır.Kə ndlə rin inkişafının bir çox aspektlə rinə  müxtə lif 
proqramlarda toxunulmuşdur, lakin kə ndlə rin inkişafına dair heç bir xüsusi siyasə t mövcud 
deyildir və  buna görə  də  proqramlar və  nazirliklə r2 (aqro-turizm və  s.)arasında ə hatə  olunan 
müə yyə n aspektlə r nə zə rdə n qaçırılmışdır və  onlara toxunulmamışdır. 
 
Bundan ə lavə , fermer tə şkilatlarının hə m yerli, hə m də  regional sə viyyə də  bir araya gə lmə sinə  
imkan yaradacaq hüquqi baza formalaşdırmaq sə ylə ri ilkin sə viyyə də  müvə ffə qiyyə tlə  
nə ticə lə nmişdir (qanunvericilik layihə lə ri).Lakin hə min qanunvericilik layihə lə rinin qə bul 
edilmə sinə  ehtiyac vardır. 

3.3. Müvafiq Dövlət proqramları ENPARDın metodlarına necə uyğun gəlir 

Mövcud də stə k proqramları və  institusional tə şkil hazırda kə nd tə sə rrüfatının seçilmiş 
sahə lə rinə  (xüsusilə , taxıl və  şə kə r çuğunduru) birbaşa subsidiyaların verilmə si, hə mçinin 
dövlə tin tabeliyində  olan xidmə t tə chizatçılarının yaradılması üçün strukturlaşdırılmışdır. 

Bu sektora göstə rilə n də stə yin xarakteri və  hə min də stə yin göstə rilmə si üçün ə sas nə zə rə  
alınarsa, ENPARD-ın yerli sə viyyə də  qarşılıqlı tə sirə  ə saslanan hə r hansı bir metodunun tə tbiqi 
Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi və  İİN vasitə silə  tə tbiq edilə n hazırkı də stə k mexanizmlə rinin 
müə yyə n də rə cə də  uyğunlaşdırılmasını tə lə b edə  bilə r.  

3.4. Siyasət və strategiyanın təhlili 
 
Azə rbaycan ENPARD tə şə bbüsündə  iştirak etmə kdə  maraqlıdır.Bu yanaşma kə nd tə sə rrüfatı və  
kə nd sektorunun qurulması sahə sində  islahatlar üçün Aİ-nin kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin 
inkişafı sahə sində  hazırkı və  gə lə cə k Sektoral Siyasə tə  Də stə k Proqramlarının nə ticə lə rinə  dair 
ə lavə  stimul tə min edə  bilə r. 
 
Kə ndlə rin inkişafının ölkə  üçün prioritetlə rdə n biri olmasına baxmayaraq, ona indiyə də k siyasə t 
baxımından lazımi diqqə t yetirilmə mişdir.Kə ndlə rin inkişafının daha çox qeyri-aqrar və  icma 
ilə  ə laqə dar aspektlə rinə  yönə lmiş kə nd inkişafı üçün hə m dövlə t siyasə tlə rinin, hə m də  
maliyyə lə şdirmə nin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacın olmasına dair deklarativ bir konsensus vardır 
(sə nə dlə rə  daxil edilmə , yarımxarakterik proqramların işlə nib hazırlanması).Lakin bu sektorun 
ə hə miyyə ti haqqında mə lumatlılıq artmaqdadır. 
 
Azə rbaycan kə nd tə sə rrüfatına ayrılan dövlə t də stə yini birbaşa istehsal subsidiyaları şə klində  
artırır.Lakin qeyd etmə k doğru olardı ki, kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd sektoru üçün daha bütövlükçü 
siyasə tlə rin və  maliyyə lə şdirmə  tə dbirlə rinin ümumi çatışmazlığı mövcuddur.Bu, kə ndlə rin 
inkişafına və  xüsusilə , kə nd yerlə rində  gə lirlə rin şaxə lə ndirilmə sinə  mə hdud diqqə tin 
yetirilmə si ilə  nə ticə lə nmişdir. 
Bu ə sas proqramda maliyyə lə şdirmə  tə dbirlə rinin və  tə lə blə rinin, hə mçinin də stə k 
metodologiyalarının, o cümlə də n dövlə t (mə rkə zi, regional və  yerli dövlə t hakimiyyə ti 
orqanları) və  son benefisiarlar tə rə fində n hə mmaliyyə lə şdirmə ninnə zə rdə n keçirilmə sinə  
ehtiyac olacaqdır. 
 

                                                           
2Aqro-turizm ə sas turizm proqramlarının və  tə sisatlarının bir hissə si hesab edilir, buna görə  də  ona az prioritet 
verilir və  də stə k proqramı vasitə silə  ona müraciə t edilmir.  
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Bütün Cə nubi Qafqaz ölkə lə ri üçün ümumi olan, hə ssas və  pislə şə n ekoloji və ziyyə tlə  (bə rbad 
və  qeyri-münasib tə crübə lə r nə ticə sində  istehsal üçün yararsız və ziyyə tdə  olan torpağın hə cmi 
sübut edir) ə laqə dar iki üstünlük tə şkil edə n mə sə lə nin də  hə mçinin siyasə t çə rçivə sinə  və  
də stə k metodologiyasına daxil edilmə sinə  ehtiyac vardır.Heyvan xə stə liklə rinin, o cümlə də n 
zoonozov xə stə liyinin regionda yayılmasına diqqə t yetirilmə mə sinin mümkünsüzlüyündə n 
ə lavə , regional hə ll variantlarına və  inkişaf metodlarına yönə lmiş fə aliyyə tdə . 
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4. İnstitusional potensialın (dövlət sektoru və özəl sektor) qiymətləndirilməsi 
və çatışmazlıqların təhlili 

4.1. ENPARD-ın metodlarının idarə edilməsi, həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün dövlət 
qurumlarının qiymətləndirilməsi  

Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı sektorunda müxtə lif dövlə t hakimiyyə ti orqanları vacib 
rol oynayırlar.Nazirlə r Kabineti, Milli Mə clis, müxtə lif Nazirliklə r və  agentliklə r, bir qayda 
olaraq, inkişaf üzrə  müxtə lif dövlə t proqramlarının planlaşdırılmasına, hazırlanmasına və  hə yata 
keçirilmə sinə  rə hbə rlik edirlə r. İnstitusional sistem siyasə t mühitini ə ks etdirdiyi üçün müxtə lif 
maraqlı tə rə flə rin kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı ilə  ə laqə dar və zifə lə ri aydın şə kildə  
müə yyə nlə şdirilmə mişdir. Nazirlə r Kabinetinin Aqrar siyasə ti şöbə si və  Prezident 
Administrasiyasının Aqrar siyasə t mə sə lə lə ri şöbə si kə ndlə rlə  bağlı siyasə ti tə nzimlə yə n ə sas 
dövlə t hakimiyyə ti orqanlarıdır. 

Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi (KTN) kə nd tə sə rrüfatı sahə sində , daha də qiq desə k, aşağıdakı 
sahə lə rdə  dövlə t siyasə tini hə yata keçirir: 

� Kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının ilkin istehsalının və  emalının inkişaf etdirilmə si;  
� istehsalçılara xidmə tlə r göstə rilmə si və  onlar üçün informasiyaların tə min edilmə si;  
� meliorasiya və  su tə sə rrüfatı;  
� heyvanların və  bitkilə rin sağlamlığı və  torpaqların müvafiq idarə  edilmə si;  
� elmi-texniki də stə k siyasə tinin hə yata keçirilmə si; 
� ə rzaq tə hlükə sizliyi;  
� kə nd icmalarının iqtisadi və  sosial inkişafı.  

 
Prezidentin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli 467 saylı Fə rmanına3ə sasə n, 2004-cü ildə  Kə nd 
Tə sə rrüfatı Nazirliyində  struktur də yişikliyi aparılmışdır. İnvestisiyaların, proqramların və  
layihə lə rin inkişaf etdirilmə si şöbə si KTN-nin tə şkilati strukturunda siyasə t və  proqramların 
hazırlanması üzrə  ə n münasib bölmə dir. Onun tə rkibinə  Əsas infrastruktur investisiyalarının 
inkişafı, proqram və  layihə lə rin hazırlanması və  ekspertizası şöbə si daxildir. Əlavə  mə suliyyə t 
Aqrar islahatların, kə nd yerlə rinin və  sahibkarlığın inkişaf etdirilmə si şöbə si üzə rinə  
qoyulmuşdur. 
 
KTN-nin tabeliyində  13 tə dqiqat institutu (sektor, şə rab, taxıl, torpaq, mal-qara və  s.) vardır. 
İqtisadiyyat İnstitutu kə nd iqtisadiyyatı mə sə lə lə ri ilə  mə şğul olur.İnstitut müntə zə m olaraq, 
illik hesabatlar və  bütün maraqlı tə rə flə rin siyasə t hazırlamaq üçün istifadə  etdiyi və  Dövlə t 
proqramlarının hazırlanması üçün istifadə  edilə n tövsiyə lə r də rc edir. 
 
Azə rbaycan Respublikasının İİN-i də  ölkə  üzrə  kə ndlə rə  dair siyasə tin hazırlanmasında və  
inkişaf tə şə bbüslə rinin hə yata keçirilmə sində  vacib rola malikdir.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 
iki şöbə si kə ndlə rin və  kə nd tə sə rrüfatının inkişafına cə lb edilmişdir: Sahibkarlığa Kömə k Milli 
Fondu və  İqtisadi İslahatlar üzrə  Elmi-Tə dqiqat İnstitutu.  
 
Dünya Bankı, BVF və  IFAD kimi müxtə lif beynə lxalq inkişaf agentliklə ri müə yyə n vaxtlarda 
texniki yardım və  maliyyə  yardımı tə min edilmə si vasitə silə  dövlə tə  də stə k göstə rirlə r.Ölkə də  
fə aliyyə t göstə rə n müxtə lif maraqlı tə rə flə r (Dünya Bankı və  ya IFAD) Layihə  İcra Qrupları 

                                                           
32004-cü ildə  Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinin tə rkibində  Fitosanitar Nə zarə ti Xidmə ti yaradılmışdır.Dövlə t Baytarlıq 
Xidmə ti orqanından ə lavə , KTN-nin tə rkibində  Kə nd Tə sə rrüfatı Kreditlə ri üzrə  Dövlə t Agentliyi, Aqrar Elmi 
Mə rkə zi, Dövlə t Toxum Müfə ttişliyi, Seleksiya Nailiyyə tlə rinin Sınağı və  Mühafizə si üzrə  Dövlə t Komissiyası, 
Regional Kə nd Tə sə rrüfatı İdarə lə ri, Dövlə t Aqrar Universiteti və  digə r struktur bölmə lə ri fə aliyyə t göstə rir.  
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yaratmışlar.Bunun sə bə bi odur ki, hə min Qrupların digə r dövlə t orqanları ilə  müqayisə də  daha 
böyük potensiala malik olduğu hesab edilir və  onların potensial quruculuğu üzrə  ə lavə  
fə aliyyə tlə rdə  iştirak etmə k imkanı vardır.Konkret bir sektoral strategiyanın və  fə aliyyə t 
planının hazırlanması və  hə yata keçirilmə si üçün potensialın yaxşılaşdırılması üçün KTN-nin 
və  digə r müvafiq nazirliklə rin potensialının yaradılması və  onlara də stə k göstə rilmə si tə lə b 
edilir. 
 
Müxtə lif maraqlı tə rə flə r müxtə lif problemlə ri (mə sə lə n, torpaqların şoranlaşması) hə ll etmə k 
üçün dövlə t siyasə tlə rinin və  ümumi yanaşmanın tə kmillə şdirilmə sinə ehtiyac olduğunu ifadə  
etmişlə r.Ötə n bir neçə  ildə  müxtə lif tə şə bbüslə r çə rçivə sində  KTN-nin və  digə r Nazirliklə rin 
bə zi bölmə lə rinin, hə mçinin müxtə lif sektorların potensialının yaradılması sahə sində  ciddi 
fə aliyyə tlə r hə yata keçirilmişdir.Mə sə lə n, Azə rbaycan Respublikası Dövlə tin investisiya 
potensialının yaradılması Layihə sinin hə yata keçirilmə si üçün Beynə lxalq İnkişaf 
Assosiasiyasından 8 milyon ABŞ dolları hə cmində  kredit almışdır.Dövlə t bundan ə lavə , 2009-
2013-cü illə r ə rzində  2 milyon ABŞ dollarınadə k hə mmaliyyə lə şdirmə ni hə yata keçirə cə kdir. 
 
Də stə yin mə qsə di ə sas prioritet tə şkil edə n sektorlarda investisiya layihə lə rinin hazırlanmasının 
və  hə yata keçirilmə sinin keyfiyyə tinin və  sə mə rə liliyinin artırılmasıdır.Layihə nin mə qsə di yol, 
su tə sə rrüfatı və  kanalizasiya sektorları kimi seçilmiş sektorlar üçün layihə  idarə çiliyi sahə sində  
mövcud metodologiyalara dair tə limlə rin və  xüsusi texniki kursların keçilmə sidir. 

4.2. ENPARD-in metodlarinin idarə edilməsi, həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün kənd 
təsərrüfati və kənd iqtisadiyyatinin qiymətləndirilməsi 

Kə nd yerlə rinin iqtisadiyyatı və  onun maraqlı tə rə flə ri, ümumilikdə , zə if inkişaf etmişdir, ə sas 
kə nd tə sə rrüfatına istiqamə tlə nmişdir, dövlə t də stə yi tə dbirlə rində n, bazarın tə nzimlə nmə si və  
istehsalın tə nzimlə nmə si fə aliyyə tlə rində n faydalanan sahə lə rdə  cə mlə şmişdir.Baxmayaraq ki, 
aqrar biznes sahə lə ri mə nfəə t ə ldə  etmə k mə qə sdi güdürlə r, bununla belə , onlar hə mçinin 
ölkə də ki inkişaf prosesinə  dolayı də stə k göstə rirlə r.Kə nd tə sə rrüfatı ilə  ə laqə dar iri biznes 
müə ssisə lə ri dövlə t mülkiyyə tində dir.Kiçik bizneslə r və  tə şə bbüslə r isə  sayca azdır və  mə hdud 
potensiala malikdir. 

Yerli dövlə t orqanları institusional cə hə tdə n zə ifdirlə r və ENPARD kimi xarici tə şə bbüslə ri 
idarə  etmə k, hə yata keçirmə k və  monitorinq etmə k üçün potensiala malik deyillə r.Ümumilikdə , 
onların rolu yerli sə viyyə də  dövlə t siyasə tinə  rə hbə rlik edilmə si və  müvafiq Nazirliklə r üçün 
informasiya toplanması ilə  mə hdudlaşır. 
 
Əsasə n donorlar tə rə fində n maliyyə lə şdirilə n və  asılı və ziyyə tdə  olan və tə ndaş cə miyyə ti 
tə şkilatları və  ya QHT-lə r kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si sahə sində  
fə aldırlar.Onlar dövlə t tə rə fində n hə yata keçirilə nümumi inkişaf fə aliyyə tlə rinin də stə klə yicilə ri 
kimi qə bul edilirlə r.Lakin onlar ölkə nin inkişaf prosesinə  ə hə miyyə tli də rə cə də  cə lb 
olunmamışlar.QHT-lə rin, ə sasə n, kə nd yerlə rinin infrastrukturuna və  yerli iqtisadiyyata xarici 
investisiyalar cə lb etmə yə  yönə lmiş rolu, başlıca olaraq, yerli sə viyyə  ilə  mə hdudlaşır.Kə nd 
tə sə rrüfatı və  kə nd sektorunda müxtə lif xidmə tlə rin göstə rilmə si üçün icraçı qurum rolu 
oynayan yerli QHT_lə r və  mə slə hə t mə rkə zlə ri də  vardır.ENPARD-ın metodlarına gə lincə , 
proqramın idarə çiliyinin, hə yata keçirilmə sinin və  monitorinqinin sə mə rə liliyini və  keyfiyyə tini 
artırmaq üçün müvafiq potensialın yaradılmasına ehtiyac ola bilə r.  
 
Dövlə t sektoru və  özə l sektor arasında ə mə kdaşlıqla bağlı, 2004-cü ildə  xarici birbaşa 
investisiyaların iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna axınını maksimallaşdırmaq mə qsə dilə  
Azə rbaycanda İnvestisiyaların Tə şviqi və  Mə slə hə t Fondu yaradılmışdır.Fond ixracın tə şviqi 
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funksiyasını da öz mandatına daxil etmə k üçün 2005-ci ilin avqust ayında öz sə lahiyyə t 
dairə sini genişlə ndirmişdir və  Azə rbaycanda İxracın və  İnvestisiyaların Tə şviqi Tə şkilatı 
adlandırılmışdır (AZPROMO). 
 
Əsas mə qsə d.başlıca olaraq, kə nd yerlə rində  yoxsulluğun azaldılması strategiyası çə rçivə sində  
ixraca və  investisiyalara, ə sasə n, qeyri-neft sektoruna və  iş yerlə rinin yaradılmasına də stə k 
göstə rmə kdir. Bu iki dövlə t funksiyası (ticarə tə  və  investisiyalara də stə k) Azə rbaycan üçün yeni 
olduğu üçün ə lavə  də stə k və  beynə lxalq ekspertiza ə tlə b edirlə r.Hə mçinin dövltə  sektoru ilə  
özə l sektor arasında dialoqa kömə k etmə k üçün AZPROMO-nun imkanlarının 
güclə ndirilmə sinə  ehtiyac vardır. 
 
Kə nd tə sə rrüfatı ilə  bağlı biliklə rin genişlə ndirilmə si və  mə slə hə t xidmə tlə ri dövlə t tə rə fində n 
də stə klə nir.KTN-nin müxtə lif departamentlə ri kə nd tə sə rrüfatı biliklə rinin genişlə ndirilmə si 
xidmə tlə ri göstə rirlə r, lakin xidmə tlə rin sə viyyə si və  keyfiyyə ti zə if hesab edilir. 

4.3. ENPARD-in metodlarindan istifadə etmək üçün özəl sektordan olan maraqli tərəflər də 
daxil olmaqla, kənd təsərrüfati və kənd iqtisadiyyatinin maraqli tərəflərinin ehtiyaclarinin 
qiymətləndirilməsi 

Kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd iqtisadiyyatının dövlə t və  qeyri-dövlə t sektorlarını tə msil edə n 
tə rə fdaşları üçün tə min edilə n davam etmə kdə  olan potensial quruculuğu fə aliyyə tlə rinin sayına 
baxmayaraq, ENPARD metodlarından istifadə  etmə k üçün aşağıdakı tə rə fdaşların müvafiq 
potensialını yaratmaq mə qsə dilə , ə hə miyyə tli bir xarakterik tə limin keçirilmə sinə  ehtiyac vardır:  
 
Dövlət sektorunu təmsil edən tərəfdaşlar üçün:  

� kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd investisiya proqramlarının (infrastruktur, icma inkişafı) 
və investisiyalardan istifadə  imkanlarına, investisiyaların hə də fə  alınmasına, investisiya 
vasitə lə rinə  və  mexanizmlə rinə  yönə lmiş fə aliyyə tlə rin hazırlanması;  

� tə klif edilə n kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd investisiyaları üzrə  maliyyə lə şdirmə  mexanizminin 
hazırlanması; 

� qiymə t / ə rzaq zə nciri: biliklə rin genişlə ndirilmə si, mə slə hə t xidmə tlə ri və  tə hsil, 
GAP, keyfiyyə t, heyvanların və  bitkilə rin sağlamlığı, ə rzaq tə hlükə sizliyi; 

� proqramlar hazırlanması və  tə hlili, monitorinq və  qiymə tlə ndirmə , informasiya 
və  icraya nə zarə t üzrə  milli və  yerli sə lahiyyə tli orqanlar 

 
Özəl sektoru təmsil edən tərəfdaşlar üçün:  

� istehsal standartlarının restrukturizasiyası və  yüksə ldilmə si;  
� mə hsuldarlığın artırılması, marketinq, tə hlükə sizlik və  keyfiyyə t standartları;   
� qiymə t zə ncirinin daha yaxşı başa düşülmə si, də yə r ə lavə  edilmə si və  marketinq;  
� istehsalçı qrupları kimi korporativ fə aliyyə tlə rin üstünlüklə ri.   

 
Digər tərəfdaşlar (yerli dövlət hakimiyyəti orqanları və QHT-lər) üçün:  

� yerli inkişaf planlarının və  strategiyalarının hazırlanması;  
� regional inkişaf və  kə ndlə rin inkişafı prosesində  daha yaxşı iştirak üçün QHT-lə r.  

26



 
 

 

5. Davam edən mövcud proqramların nəzərdən keçirilməsi 

5.1. Müxtəlif məlumat mənbələrindən nəticələrin toplanması və müqayisəsi 

Azə rbaycan dövlə ti siyasi stabilliyə  və  ölkə nin iqtisadiyyatında bir qə də r artıma nail olduqdan 
sonra struktur islahatlarına və  inkişafa də stə k göstə rmə yə  başlamışdır. 2000-ci ildə n etibarə n 
strateji inkişaf ölkə nin strateji prioritetlə rində n birini tə şkil edir. 

Kə ndlə rin inkişafı layihə lə rinə  ə hə miyyə tli investisiyalar cə lb etmə k mə qsə dilə , BVF, Dünya 
Bankı, IFAD, FAO, Asiya İnkişaf Bankı kimi müxtə lif beynə lxalq institutlarla sıx ə mə kdaşlığa 
başlanmışdır. 2004-cü ildə n etibarə n hə mçinin inkişaf proqramları və  layihə lə ri üçün iri dövlə t 
və saitlə rində n istifadə  edilmişdir. 
 
Dövlət proqramları 
 
Dövlə tin qtisadi fə aliyyə tlə rin şaxə lə ndirilmə si, hə mçinin qeyri-neft sektorunun və  kə nd 
regionlarının inkişaf etdirilmə si strategiyasının tə tbiqində n sonra bir neçə  dövlə t proqramı 
hazırlamış və  onların icrasına başlamışdır.Kə ndlə rin inkişafı ilə  bağlı ayrıca bir proqram tə klif 
edilmiş, lakin hə min tə klif Maliyyə  Nazirliyi və  İİN tə rə fində n qə bul edilmə mişdir.Bunun 
sə bə bi hə min Nazirliklə rin “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair” Dövlə t Proqramı 
çə rçivə sində  kifayə t qə dər tə dbirlə rin mövcud olduğu qə naə tində  olması idi. 
 
Ən vacib proqram və  layihə lə rə  aşağıdakılar daxildir (ə traflı bax Əlavə  2-yə ):  
 
� Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı (YAİİDP- 2003-2005) və 

(2008-2015):  
 
2003-2005-ci illə r üçün Dövlə t Proqramının icrası ümumi makroiqtisadi sabitliyin qorunub 
saxlanması, dinamik iqtisadi inkişafın tə min edilmə si, hə mçinin inflyasiyanın vı milli mübadilə  
mə zə nnə lə rinin müvafiq sə viyyə lə rdə  saxlanması ilə  nə ticə lə nmişdir. Hökumə t Ünvanlı Sosial 
Yardım Proqramının hə yata keçirilmə si üçün BVF-də n (2001-ci ildə  119 milyon $) və  Dünya 
Bankından (2003-cü ildə  17 milyon $) kreditlə r almışdır. Hazırda 100 000-də n artıq ev 
tə sə rrüfatı daimi ə sasla belə  maliyyə  yardımı alır. Əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması 
sahə sində  müsbə t prosesi davam etdirmə k üçün proqramın ikinci mə rhə lə si (2008-2015) – 
Yoxsulluğun azaldılması və  dayanıqlı inkişaf Dövlə t Proqramı (YADİDP) hə yata keçirilmişdir. 
 
Əsasə n kə ndlə rin inkişafı ilə  ə laqə dar mə sə lə lə rə  gə lincə , proqram öz diqqə tini kə nd tə sə rrüfatı 
sektorunun sə mə rə liliyinin artırılmasına, yönə lmiş institusional islahatların davam 
etdirilmə sinə , vergi siyasə tlə rinin nə zə rdə n keçirilmə sinə  (kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının 
istehsalçıları istisna olmaqla), kə nd yerlə rində  mə şğulluğa və  özünümə şğulluğa də stə k 
göstə rilmə sinə  və  maliyyə yə  (kreditlə rə ) çıxışın yaxşılaşdırılmasına,mə hsul sığortası 
mexanizmlə rinə , keyfiyyə tə  tə minat standartlarının tə tbiqinə , hə mçinin özə l baytarlıq 
xidmə tlə rinin və  mə slə hə t xidmə tlə rinin hə cminin yaxşılaşdırılmasına cə mlə şdirmişdir.     
 
Maraqlı tə rə flə rin çoxu daha çox kə nd tə sə rrüfatı bitkisini ə hatə  etmə k və  yalnız taxıl bitkilə rinə  
deyil, xüsusilə , ixrac üçün nə zə rdə  tutulmuş ə lavə  də yə rə  malik bitkilə rə  də stə k göstə rmə k üçün 
də stə k proqramının genişlə ndirilmə sinə  ehtiyacın olduğunu bildirir. 
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� 2004-2008-ci və 2009-2013-cü illər üçün Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 
Proqramı:  

 
2003-cü ildə  Azə rbaycan dövlə ti regional inkişafla bağlı bu də yə rli və  vacib proqramı elan 
etmişdir.Dövlə t bu proqram çə rçivə sində  regionlardakı sosial və  iqtisadi infrastrukturu, 
hə mçinin kə nd ə halisinin gə lir yaradan fə aliyyə tlə rini inkişaf etdirmə yi nə zə rdə  tutur.Bu 
proqram çə rçivə sində  fə aliyyə tlə rdə n biri fermerlə r üçün saxlanc xidmə tlə ri göstə rə n dövlə t 
mülkiyyə tində  olan soyuducu-dondurucu mə rkə zlə rin yaradılması olmuşdur. 
 
� “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaqla etibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı” (ƏƏETDP): 
 
Bu, Azə rbaycanda ə rzaq tə hlükə sizliyi ilə  ə laqə dar ə sas siyasə tdir.Fə aliyyə t Planının hə yata 
keçirilmə si kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı ilə  bağlı fə aliyyə tlə rin geniş dairə sini ə hatə  
edir.IFAD-ın Azə rbaycandakı strategiyasının mə qsə di dövlə tin yoxsulluğu ə hə miyyə tli 
də rə cə də  azaltmaq və  ə lverişsiz və ziyyə tdə  olan kə nd icmaları üçün yaşayış şə raitini 
yaxşılaşdırmaq sə ylə rinə  də stə k göstə rmə kdir.IFAD Yoxsulluğun azaldılması və  dayanıqlı 
inkişaf Dövlə t Proqramının ümumi çə rçivə sində  və  xüsusilə , kə nd iqtisadiyyatında aparıcı 
qüvvə  kimi kə nd tə sə rrüfatı naminə  kə nd yerlə rinin inkişaf etdirilmə sinə  də stə k göstə rir.Onun 
iki ə sas layihə siŞimal-qərb regionları üzrə kəndlərin inkişafı Layihəsi və  Şimal-şərq inkişaf 
Layihəsidir. 
 
 
Dünya Bankı 
Dünya Bankı Azə rbaycan hökumə tinə  struktur islahatlarının, iri infrastruktur investisiyalarının 
və  kə nd yerlə rinin inkişafı proqramlarının tə min edilmə sində  də stə k göstə rə n ə sas maliyyə  
institutudur.Hökumə tin Dünya Bankı ilə  ə mə kdaşlığı 1995-ci ildə n başlanmışıdr və  hə min 
vaxtdan etibarə n 14 müxtə lif layihə  maliyyə lə şdirilmişdir.Layihə lə rin ümumi də yə ri 600 $-dan 
artıqdır. Dünya Bankı dövlə t üçün Suvarma və  drenaj infrastrukturunun bə rpası və  başa 
çatdırılması layihə si, Azə rbaycanda İkinci Şosse Yolu layihə si (ümumi də yə ri – 505 milyon $) 
və  Hacıqabul-Bə hramtə pə  şosse yolunun bə rpası layihə si kimiiri infrastruktur layihə lə rinin 
hə yata keçirilmə si sahə sində  ə hə miyyə tli maliyyə  də stə yi tə min edir.Bu infrastruktur 
investisiyaları kə nd yerlə rində  iqtisadi inkişaf üçün münasib şə rait yaradır.Kə ndlə rin inkişafı 
sahə sinə  gə lincə , bu sahə də  mühüm layihə lə rdə n biri Azə rbaycan Kə nd İnvestisiya Layihə sidir. 
 

 
FAO  
FAO Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinə institusional islahatların hə yata keçirilmə sində , ə sas 
tə rə fdaşlar üçün potensial quruculuğu fə aliyyə lə rinin tə min edilmə sində , yeni texnologiyaların 
tə tbiqində , hə mçinin proqramların, inkişaf proqramlarının və  layihə lə rinin birbaşa hə yata 
keçirilmə sində  texniki də stə k göstə rir. Layihə lə rə  aşağıdakılar daxildir:  
 

� Transsə rhə d heyvan xə stə liklə rinin diqanozunun qoyulmasının, müşahidə  və  nə zarə t 
potensialının güclə ndirilmə si; 

� Fermer tə sə rrüfatlarına dair mə lumatların və  monitorinq sistemi layihə sinin 
yaradılmasına kömə k; 

� Ağdam rayon Layihə sinin yeni qə sə bə lə rində ki mə cburi köçkünlə rin və  qaçqınların 
kə ndlə rin inkişafı sahə sində  bacarıqlarının artırılması.  
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Avropa İttifaqı Aİ ilə  kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı sahə sində  əmə kdaşlıq vacibdir 
və  ŞT ölkə lə rinin qiymə tlə ndirilmə si çə rçivə sində  müə yyə nlə şdirilmiş regional prioritetlə rə  
uyğundur.Proqramlar haqqında Əlavə 2-dəhə rtə rə fli verilmişdir.Kə nd tə sə rrüfatının və  
kə ndlə rin inkişafı sahə sində  Sektoral Siyasə tə  Də stə k Proqramları gə lə cə k ENPARD proqramı 
üçün ə sas yaradılmasına, hə mçinin Cə nubi Qafqazda və  ümumilikə , ŞT regionunda daha geniş 
uyğunluğun inkişafla bağlı nə ticə lə rinə  dair mə lumat tə min etmə k üçün çox münasibdir. 

Davam edən proqramlar 

1. Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafınaDə stə k Proqramı – Sektora Büdcə  Də stə yi, 
13 000 000 €  (indikativ mə blə ğ), 2012-ci ilin sonunadə k nə zə rdə  tutulan 3 illik proqram; 

2. Dövlə t Baytarlıq Xidmə tinin Heyvanların Eynilə şdirilmə sini və  Torpaq Sahə lə rinin 
Reyestrini Hazırlamasına Də stə k  – Tvinninq layihə si, 1 000 000 € , 2011-ci ilin 
aprelində n etibarə n 21 ay; 

3. AK/FAO-nun “2010-2010-ci illə rdə  ə rzaq tə hlükə sizliyini yaxşılaşdırmaq üçün 
informasiyaların və  qə rar qə buletmə nin ə laqə lə ndirilmə sinə  dair” Proqramı, 3 000 000€ 4 
ölkə  arasında bölünmüşdür, 2010-cu ilin yanvar ayından etibarə n 36 ay; 

4. Tvinninq - Azə rbaycan Respublikasında kə nd tə sə rrüfatı sahə sində  ilkin peşə  tə hsilinin 
güclə ndirilmə si, 1 200 000€ , 2011-ci ilin avqust ayından etibarə n 21 ay; 

5. Kə ndə  tə sə rrüfatının nə zə rə çarpan nailiyyə tlə ri vasitə silə  Goranboy rayonunda mə cburi 
köçkünlə rin yaşayış şə raitinin yaxşılaşdırılması, Aİ-nin də stə yi: 209 000 € , 2011-ci ilin 
sonundan etibarə n 18 ay; 

6. Keçmiş Sovet İttifaqında istifadə  olunmamış kimyə vi maddə lə rin idarə  edilmə si modeli 
kimi, köhnə lmiş pestisidlə rin tə krar istifadə sinin aradan qaldırılması və  qarşısının 
alınması üçün potensialın yaxşılaşdırılması (FAO tə rə fində n hə yata keçirilmişdir) 

7. Aİ-nin də stə yi: 6 milyon € , 1 yanvar 2012-ci ildə n etibarə n 48 ay. 
 
Planlaşdırılan proqramlar (hazırlıq mə rhə lə sində dir)  
� 2011-ci il üçün İllik Fəaliyyət Planı, Kəndlərin İnkişafına Dəstək Proqramı, 19,5 

milyon €: Proqramın iki xüsusi mə qsə di vardır: 1) kə ndlə rin bizneslə rinin dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiyasını sürə tlə ndirmə k üçün onların tə lə batlarını ödə yə  bilə cə k 
ə mə k və  sahibkarlıq potensialını sürə tlə  inkişaf etdirmə k; 2) İİN tə rə fində n kə ndlə rin 
inkişafının effektiv və  sə mə rə li şə kildə  koordinasiya edilmə si.  

� 2013-cü il üçün İllik Fəaliyyət Planı,Azərbaycanda Regionların və Kəndlərin 
İnkişafına Dəstək (RKİD), 10 milyon €: Proqramın ümumi mə qsə di Azə rbaycan 
hökumə tinin iqtisadiyyatın şaxə lə ndirilmə si və  regionların dayanıqlı inkişafı sahə sində  
sə ylə rinə  də stə k göstə rmə kdir. Proqramın xüsusi mə qsə dlə ribunlardır: 1) İcma ə saslı 
kə nd və  regional inkişaf proqramlarının yerli sə viyyə də  hazırlanmasını tə şviq etmə k üçün 
pilot proqramın hazırlanması; 2) Milli və  yerli dövlə t hakimiyyə ti orqanlarının 
regionların sosial-iqtisadi inkişafını planlaşdırmaq, hə yata keçirmə k və  idarə  etmə k 
potensialını güclə ndirmə k; 3) Müvafiq institutlara dövlə t büdcə si hesabına və  ya 
innovativ maliyyə  ə lavə si mexanizmi vasiə silə  ə lavə  maliyyə lə şdirilmə si mümkün olan 
böyük investisiya layihə lə rinin prioritetlə şdirilmə sində , müə yyə nlə şdirilmə sində  və  
qiymə tlə ndirilmə sində  də stə k göstə rilmə si.    

 
USAID 
USAID cə miyyə tin bu ciddi qisminin müvafiq kömə k, texnologiyalar, informasiya və  tə lim 
ə ldə  etmə si hə mçinin dünya bazarlarında rə qabə tqabiliyyə tli lması və dayanıqlı iş imkanları ilə  
tə min edilmə si üçün kə nd tə sə rrüfatı və  aqro-biznes sahə sinə  iri investisiya yatırmışdır. 
 
Layihə lə rə  aşağıdakılar daxildir: 
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� Kə nd tə sə rrüfatı biznesinə  yardım və  onun inkişaf etdirilmə si Layihə si - Azə rbaycanın 
doqquz iqtisadi regionunun hə r birində  Biznes İnkişaf Mə rkə zlə rinin açılmasını 
müə yyə nlə şdirir.  

� Müxtə lif fə aliyyə tlə r vasitə silə  azad bazara myelin artıırılmasına və  güclə ndirilmə sinə  
yönə lmiş Kə nd Müə ssisə lə rinin Rə qabə tqabiliyyə tliliyi Proqramı.  

� İcma İnkişafı Fə aliyyə ti - ötə n illə r ə rzində  Azə rbaycanın 66 rayonundan 14-də  
fə aliyyə t göstə rmiş 5 illik (8,5 milyon ABŞ dolları) proqram; 

� Sosial-iqtisadi inkişaf fə aliyyə ti (SİİF) - Azə rbaycanda regional sə viyyə də  sosial-
iqtisadi inkişafın artırılmasına də stə k göstə rmə yi nə zə rdə  tutur.   

� Azə rbaycanın ixracının şaxə lə ndirilmə si vasitə silə  onun Ümumdünya Ticarə t 
Tə şkilatına daxil olmasına də stə k göstə rilmə si. 

� Azə rbaycanda Ticarə t və  İnvestisiya İslahatlarına Də stə k Proqramı (TIRSP) – 
Azə rbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyadan faydalana bilmə si üçün onun öz 
biznes mühitini yaxşılaşdırmasına kömə k etmiş və  ölkə nin iqtisadiyyatını 
güclə ndirmişdir.    
 

SDC  
İsveç hökumə ti hazırda İsveç İnkişaf Agentliyi (SDC) vasitə silə  Azə rbaycanın iki regionunda 
kə ndlə rin inkişafına də stə k göstə rir.6 milyon İsveç frankından ibarə t ümumi büdcə  ilə  hə r iki 
layihə  “Yoxsullar üçün bazar” yanaşmasını tə tbiq edir.Burada mə qsə d qiymə t zə ncirini daha 
yaxşı tə hlil etmə k və  ə n zə if kə nd fermerlə rinin bazarlara çıxışını daha yaxşı tə hlil etmə k üçün 
onlara də stə k göstə rmə kdir.
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5.2. Oriyentir göstəricilərinin təqdim edilməsi 

Bu sektordakı layihə  və  proqramların ümumilə şdirilmə si hə yata keçirilmə kdə  olan bir sıra 
tə şə bbüslə rin kə nd və  kə nd tə sə rrüfatı sektoruna xitab etdiyini nümayiş etdirir.Dövlə t 
tə şə bbüslə rietibarlı ə rzaq tə minatına (istehsal subsidiyaları), sosial infrastrukturun və  ünvanlı 
sosial yardımın yaxşılaşdırılmasına yönə lmişdir. İnfrastruktur və  xidmə tlə r, biznesin inkişafı 
üzrə  beynə lxalq tə şə bbüslə r bir çox hallarda yoxsulluğa ə sas meyar kimi xitab etmə klə , 
seçilmiş regionlarda fermerlə rin, fermer tə şkilatların və  şə xsi biznes müə ssisə lə rinin 
potensialını  və  bazarla ə laqə li tə şə bbüslə ri artırır.  
 
ENPARD-ın mə qsə dlə rini nə zə rə  almaqla: 
 

1. Kənd yerlərinin yaşayış şə raitini yaxşılaşdırmaq: kə nd yerlə rinin xüsusi iqtisadi artımı 
və  dayanıqlı inkişafı; 

2. Ərzaq təhlükəsizliyinə də stə k göstə rmə k: ixrac bazarlarından daha yaxşı faydalanmaq 
üçün mümkün ə rzaqların dayanıqlı tə chizatı, ə rzaq tə hlükə sizliyi və  keyfiyyə t 
stanartlarının yüksə ldilmə si; 

3. İdarəçiliyin tə kmillə şdirilmə si: institusional potensialın və  maraqlı tə rə flə rin 
potensialının inkişaf etdirilmə si, o cümlə də n kə nd tə sə rrüfatı strategiyasının 
hazırlanması və  idarə  edilmə si 

 
kə nd icmaları üçün prioritetlə rin müə yyə nlə şdiirlmə si və  onların inkişaf fə aliyyə tlə rinə  aktiv 
şə kildə  cə lb edilmə si, hə mçinin onların hə mmaliyyə lə şdirilmə si zamanı nə ticə lə rin və  prosesin 
baza göstə riclə rinin müə yyə nlə şdirilmə sinin kə nd icmalarının tam iştirakına yönə ldilmə si tə lə b 
edilə  bilə r. Belə  bir Kə nd İcmasının Güclə ndirilmə si və  Yaşayış Şə raitinin Yaxşılaşdırılması 
yanaşmasının aşağıdakılarla ə laqə dar qiymə tlə ndirilmə si və  onun baza göstə ricilə rinin 
müə yyə nlə şdirilə si tə lə b edilə  bilə r:   
 

� Yerli rə hbə r orqnaların potensialını güclə ndirmə klə  və  yerli icmaların kə ndlə rin inkişafı 
fə aliyyə tlə rində  iştirakına kömə k etmə klə , kə nd icmalarının güclə ndirilmə si.  

� Tə lə batlara ə saslanan kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları istehsalının müə yyə nlə şdirilmə sinə  və  
tə tbiqinə , hə mçinin istehsalçı tə şkilatlar tə rə fində n mə hsul-sonrası layihə lə rə  də stə k 
göstə rilmə si: kə nd sə viyyə sində  istehsala də yə r ə lavə  edilmə si, hə mçinin kə nd 
fə aliyyə tlə rinin, iş imkanlarının və  bazara çıxışın şaxə lə ndirilmə si. 

� Münasib və  nümunə vi tə crübə lə rə  yönə lmiş xüsusi regional və  icma proqramlarının 
hazırlanması vasitə silə , iqlim də yişmə lə rinə  qarşı cavab tə dbirlə ri hə yata keçirmə k və  
ekstremal hava şə raiti ilə  ə laqə dar risk sə viyyə sini azaltmaq üçün imkanların də rk 
edilmə si sə viyyə sinin artırılması.  
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6. Çatışmazlıqların təhlili və GZİT (SWOT) təhlili 

6.1. Sektorlara üçün xarakterik GZİT (SWOT) təhlili  

Siyasi sabitlik və  böyük neft gə lirlə ri sayə sində  Azə rbaycanın iqtisadiyyatı hazırda inkişaf 
etmə kdə dir.Ən inkişaf etmiş sektor neft sə nayesi və  digə r ə laqə li sə naye sahə lə ridir.Digə r 
qeyri-neft sektorları, o cümlə də n sə naye, nə qliyyat, kommunikasiya və  turizm də  hə mçinin 
inkişaf mə rhə lə sində  olub, hə m dövlə t investisiyalarının, hə m də  şə xsi investisiyaların 
axınından faydalanırlar.Lakin bu, ölkə nin ə sas iqtisadi sektorun kə nd tə sə rrüfatı və  ə laqə li 
sə naye olduğu kə nd ə razilə rində  baş vermir. 

Müxtə lif Dövlə t proqramları çə rçivə sində  kə nd yerlə rinə  iri investisiyaların qoyulmasına 
baxmayaraq, maraqlı tə rə flə r arasında razılaşdırılmalı olan bir sıra mə sə lə lə rlə  bağlı hə lə  də  
çatışmazlıqlar mövcuddur: 
 

� Ucqar kə nd yerlə rində  hə m sosial, hə m də  iqtisadi cə hə tdə n zə if infrastruktur (yolların 
bə rbad və ziyyə ti, zə if su tə chizatı, işlə k və ziyyə tdə  olmayan suvarma və  drenaj 
sistemlə ri) inkişafı zə iflə dir; 

� Zə if inkişaf etmiş aqrar bazarlar və  tə şkil edilmə miş bazar zə nciri;  
� Kə nd yerlə rində  hə min yerlə ri özə l sektor tə rə fində n  iri investisiyaların yatırılması üçün 

daha az cə lbedici edə n zə if biznes mühiti;  
� Qeyri-qə naə tbə xş sə viyyə də  olan dövlə t sektoru xidmə tlə ri (o cümlə də n biliklə rin 

artırılması xidmə tlə ri) və  institusional potensial (dövlə t sektoru xidmə tlə rinin, mə sə lə n, 
kə nd tə sə rrüfatı haqqında biliklə rin artırılması xidmə tlə rinin, də qiq tə dqiqatların və  
bazar-informasiya xidmə tlə rinin  olmaması və  ya qeyri-qə naə tbə xş sə viyyə də  olması 
bazarın imkanlarından faydalanmaq imkanını azaldır); 

� Zə if inkişaf etmiş aqrar sə naye (ə sasə n, yerli də yə r ə lavə  edilə n aqrar emal) və  bazarlara 
zə if çıxış;  

� Şə xsi sahibkarların və  fermerlə rin müasir texnologiyalara və  ya ixrac bazarlarının 
tə lə blə rinə  dair bacarıqlarıınn və  biliklə rinin olmaması; 

� Kə nd yerlə rində  biznes mühitini inkişaf etdirmə k üçün mümkün maliyyə  vasitə lə rində n 
və  ya dövlə t stimullarından zə if istifadə  imkanı;  

� Aqrar istehsala uyğunlaşdırılmamış kredit alə tlə ri (mövsümlə r üçün hə ssas olmayan, 
yüksə k faiz də rə cə lə ri və  fermerlə rə  tə qdim edilə n azsaylı informasiya);  

� Torpaqların kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının aşağı mə hsuldarlığına gə tirib çıxaran aşağı 
mə hsuldarlığı (davam edə n eroziya və  şoranlaşma);  

� Heyvandarlıqda aşağı mə hsuldarlığa gə tirib çıxaran otlaqların deqradasiyası və  aşağı 
mə hsuldarlığı və  zə if inkişaf etmiş qida sektoru;  

� Yerli bazarlar üçün nisbə tə n ucuz idxal olunmuş kə nd tə sə rrüfatı mə hsulları ilə  rə qabə t 
aparmaqda kifayə t qə də r də stə yin olmaması (yerli istehsalçıların tə şviqi baxımından)  

� Qeyri-mütə şə kkil torpaq bazarı və  torpağın də yə rinin qiymə tlə ndirilmə si üçün 
mexanizmin olmaması;   

� Müvafiq keyfiyyə t normalarının və  standartlarının tə tbiq edilmə mə si, biliklə rin və  ya 
ixrac stimullarının olmaması sə bə bində n beynə lxalq bazralara zə if çıxış. İxracın ə ksə r 
hissə sinin vasitə çilə r vasitə silə  reallaşdırılması və  dövlə t mülkiyyə tində  olan 
mə hsulsonrası mə rkə zlə rin və  saxlama mə rkə zlə rinin düzgün idarə çiliyinin olmaması 
ixrac imkanlarının olmamasına ə lavə  şə rait yaradır.  

� Kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının sığortasının ə lçatan olmaması kə nd tə sə rrüfatı  
mə hsulları istehsalçıları üçün böyük mə hdudiyyə tlə rə  gə tirib çıxarır (xüsusilə , ə lverişsiz 
mövsüm şə raiti ə rzində ).  
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� Kə nd yerlə rində n ciddi sə viyyə də  miqrasiya. 
� Kə nd və  şə hə r yerlə rində  ə mə k haqları arasında böyük fə rqlə r (hə tta dövlə t 

mə murlarının ə mə k haqları), hə mçinin kə nd yerlə rində  bə zi xidmə tlə r (internet) üçün 
daha yüksə k xə rclə r. 

 
Hə r hansı bir ENPARD prosesi ilə  ə laqə dar GZİT-in (SWOT) nə zə rdə n keçirilmə si zamanı 
matrisin diqqə t mə rkə zində  aşağıdakılar dayana bilə r: 
 

Güclü cəhətlər Zəif cəhətlər 
� Kə ndlə rininkişafı tə dricə ndövlə t 

üçünprioritetmə sə lə yə  çevrilmə kdə dir  (kə bd 
infrastrukturuna və  iqtisadiyyatına qoyulan 
investisiyaların hə cmi ildə n-ilə  artır);  

� Mə qsə dikə ndtə sə rrüfatınınvə  
kə ndlə rininkişafınanailolmaqolanciddiDövlə t
proqramları fə aliyyə tgöstə rmə kdə dir; 

� SahibkarlığaKömə kMilliFonduninvə  
Kə ndTə sə rrüfatı Kreditlə ri üzrə  
Dövlə tAgentliyininyerliistehsalçılarakreditver
ilmə si üzrə  artıqmüə yyə nlə şdirilmiş 
mexanizmlə rimövcuddur;  

� Aİ siyasə t islahatına rə hbə rlik etmə yə  və  
hökumə tin mə suliyyə tinin artırılmasına 
yüksə k də rə cə də  cə lb edilmişdir; 

� Dövlə t strukturunda mövcud olan elmi-
tə dqiqat müə ssisə lə rinin sayı ciddi də stə k 
tə min etmə yə  imkan verir; 
 
 

 

� Bütövlükçü yanaşmaya və  ya siyasə t 
çə rçivə sinə  malik olmayan bölünmüş 
inkişaf proqramları;  

� Prioritetlə ri hə lə  də  kə nd tə sə rrüfatının və  
kə ndlə rin inkişafı deyil, ə lavə  də yə rə  və  
kə ndlə rin gə lirinin artırılmasına ə saslanan 
ə rzaq tə hlükə sizliyi mə sə lə si tə şkil edir; 

� Müxtə fli dövlə t institutlarının 
sə lahiyyə tlə rinin üst-üstə  düşmə si – bir 
çox hallarda kə ndlə rin inkişafına dair 
sə lahiyyə tlə rə  malik olmadan;  

� Nazirliklə rdə  bütövlükdə  ENPARD-a 
yönə lə  bilə cə k struktur bölmə sinin və  
hazırkı quruluşda müxtə lif tə dbirlə rə  
mə sul olmalı müxtə lif Nazirliklə rin 
olmaması; 

� Dövlə t tə rə fində n də stə klə nə n 
proqramların yuxarıdan aşağıya 
yanaşması çox vaxt regional fə rqlə rə  
etinasız yanaşır; 

� İnkişaf sahə sində  dövlə t tə rə fində n idarə  
edilə n və  tə nzimlə nə n kə nd tə sə rrüfatı 
xidmə tlə ri (maşın avadanlığı xidmə tlə ri, 
emal və  saxlama) müxtə lif kə nd 
icmalarının bütün xüsusiyyə tlə rinə  
uyğunluq üçün kifayə t qə də r çevik və  
dinamik deyildir. Bundan ə lavə , bu 
yanaşmanın ilkin nə ticə lə r vermə sinə  
baxmayaraq, o, yerli sə viyyə də  
sahibkarlığın və  yerli tə şə bbüslə rin inkişaf 
etdirilmə sini stimullaşdırmır və  onlar 
üçün də stə k tə min etmir;   

� Kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd 
iqtisadiyyatının maraqlı tə rə flə ri (o 
cümlə də n qeyri-hökumə t sektorundan və  
özə l sektordan olan maraqlı tə rə flə r, yerli 
dövlə t hakimiyyə ti orqanları) üçün zə if 
potensial;  

� ENPARD tipli yanaşmalar hazırlamaq və  
hə yata keçirmə k üçün dövlə t qurumlarının 
mə hdud potensilaı və  tə crübə si; 
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� İstehsalın hə cmi ilə  bağlı olan hə də flə r və  
göstə ricilə r;  

� Kə nd yerlə rində  gə lirlə rin 
şaxə lə ndirilmə sinə  və  qeyri-kə nd 
tə sə rrüfatı xarakterlıi gə lir yaradan 
fə laiyyə tlə rə  mə hdud də stə k;  

� Yerli sə viyyə də  inkişaf üçün prioritetlə ri, 
imkanları və  çatışmazlıqları 
müə yyə nlə şdirə n tə şə bbüslə rin və  ya 
sə nə dlə rin mə hdudluğu; 

Təhlükələr İmkanlar 
� Neftinqiymə tininazalması dövlə tsiyasə tinə  

mə nfitə sirgöstə rə  bilə r 
(investisiyalarınhə cmiazalabilə r);  

� Kə ndtə sə rüfatınınvə  
kə ndlə rininkişafınınnövbə tiproqramlaşdırma
müddə ti 
üçünprioritetkimimüə yyə nlə şdirilmə mə si; 

� ENPARD alə ti çə rçivə sində  mə hdud də stə yin 
mövcud olması dövlə t tə rə fində n siyasə t 
islahatlar üçün marağın mə hdudlaşmasına 
gə tirib çıxarmışdır;   

� Dövlə t mülkiyyə tində  xidmə tlə r 
göstə rilmə sinin daha da mə rkə zlə şdirilmə si və  
dövlə t mülkiyyə tində  ə lavə  də yə rin 
mövcudluğu “bunu götür və  ya çıx get” 
mentalitetinə  xidmə t edə rə k, yerli inkişaf 
tə şə bbüslə rini azaldır;  

 

� Kə ndiqtisadiyyatınınkə ndtə sə rrüfatı və  
turizmkimi ə sassektorları inkişaf 
üçünböyükpotensialamalikdir;   

� Müxtə lifbeynə lxalqtə şkilatlarkə ndtə sə rüf
atınınvə  kə ndlə rininkişafı mə sə lə lə rində  
maraqlıdırlarvə  kə ndyerlə rində  
strategiyaların, proqramvə  
layihə lə rinhazırlanmasınaciddidə stə kgöst
ə rirlə r;     

� Beynə lxalqinkişafagentliklə ritə rə fində nda
vamlı də stə k 

� İslahatlar üçüncavabdehliyinartması ilə  
donordə stə yiartabilə r; 

� Dövlə tmülkiyyə tində  
olan/dövlə ttə rə fində nidarə  
edilə nxidmə ttə chizatçıları 
inkişafsahə sində  
ümumifə aliyyə tlə rdə nfaydalanabilə rlə r.  

 

6.2. Ən münasib prioritet sahələrin siyahısı 

Ölkə də  kə ndtə sə rrüfatınınvə  kə ndlə rininkişafınakömə kedə cə kmünasibsiyasə tə  və  
institusionalmühitə  nailolmaq üçüntoxunulmasınaehtiyacolanbirsıramə sə lə lə rvardır. 
Azə rbaycan üçün ə n münasib prioritet sahə lə r aşağıdakılardır: 
 

� Sə mə rə li siyasə t müə yyə nlə şdirilmə si, proqram idarə etmə si, dövlə t investisiyalarının və  
maliyyə lə şdirmə sinin planlaşdırılması üçün institusional potensialın artırılması; 

� Kə ndlə rin və  kə nd tə sə rrüfatının inkişafına hə rtə rə fli siyasə t yanaşması;  
� Dövlə t xidmə tlə rinin (kə nd tə sə rrüfatı sahə sində  tə dqiqat, tə hsil) yaxşılaşdırılması; 
� Kə nd yerlə rində  biznes mühitinin yaxşılaşması (kə nd infrastrukturu – yol, su tə chizatı, 

elektrik enerjisi, rabitə , içmə li su və  kanalizasiya, investisiya stimulları); 
� Kə ndlə ri tə msil edə n maraqlı tə rə flə rin daha yüksə k qiymə tlə rə  malik bazarların 

keyfiyyə t və  standartları sahə sində  bacarıqlarının artırılması.  
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7. İkitərəfli mühitdə həyata keçirilməsi mümkün olan fəaliyyətlərə dair 
tövsiyələr 

ENPARD 2014-2020-ci illə r üçün AQS tə rə fdaşlıq və  yardım proqramları üzrə  növbə ti 
proqramlaşdırma mə rhə lə si çə rçivə sində  kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafının ölkə  
strategiyası planlarına ə sasə n prioritet elan edildiyi AQS ölkə lə rində  kə nd tə sə rrüfatının və  
kə ndlə rin inkişafına də stə k göstə rmə k üçün metoddur.Azə rbaycan hə m ikitə rə fli, hə m də  
çoxtə rə fli ENPARD metodlarında maraqlıdır.ENPARD metodları kə nd tə sə rrüfatı və  kə n 
sektorunda islahatlar üçün ə lavə  stimul tə min edə  bilə r. 

� Kə ndlə rin inkişafının prioritetlə rdə n biri kimi göstə rilmə sinə  baxmayaraq, ona lazımi diqqə t 
yetirilmir. Baxmayaraq ki, kə ndlə rin inkişafının daha çox qeyri-kə nd tə sə rrüfatı və  icma ilə  
ə laqə dar aspektlə rinə  daha çox yönə lmiş  dövlə t siyasə tlə rində  və  maliyyə lə şdirmə sində  
tə kmillə şdirilmə yə  dair konsensus (sə nə dlə rə  daxil edilmə , yarımxarakterik proqramların 
işlə nib hazırlanması) mövcuddur. Lakin bu sektorun ə hə miyyə ti barə də  mə lumatlılıq 
artmaqdadır ki, bu da kə nd yerlə rində  ümumi və ziyyə ti yaxşılaşdıra bilə r. 
 

� Baxmayaraq ki, Azə rbaycan kə nd tə sə rrüfatına göstə rilə n yardımın sə viyyə sini getdikcə  
artırır, bununla belə , müvafiq siyasə tlə rin və  maliyyə lə şdirmə nin olmaması ikinci absis 
oxuna – kə ndlə rin inkişafına və  gə lirlə rin şaxə lə ndirilmə sinə  mə hdud diqqə tin ayrılması ilə  
nə ticə lə nmişdir.Tövsiyə  edilir ki, 2-ci absis oxunun göstə rdiyi fə aliyyə tlə r tipli fə aliyyə tlə r 
çə rçivə sində  ENPARD də stə yi kə nd yerlə rinin bütün ə halisi üçün (qeyri-kə nd tə sə rrüfatı və  
qidalanmaya yönə lmiş kə nd sakinlə ri və  icmaları) də stə k tə dbrirlə rinə , mə rkə zi, regional, 
yerli, müə ssisə  və  ev tə sə rrüfatları sə viyyə lə rini ə hatə  edə n müvafiq maliyyə lə şdirmə  
mexanizmlə rinə  malik (şə xsi) kə nd tə sə rrüfatı xarakterli kiçik və  orta müə ssisə lə r üçün isə  1-
ci basis oxu tipli imkanlara yönə lsin.  
 

� ENPARD tə rə fində n də stə klə nə n texniki yardımdan maraqlı tə rə flə rin potensialını yaratmaq 
və  bütün sə viyyə lə r, xüsuilə , ə sas institutlar, Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi və  İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi üçün mə lumatlılığı artırmaq mə qsə dilə  münasib şə kildə  istifadə  edilmə lidir. Bu 
institutlar seçilmiş kə nd tə sə rrüfatı setkrolarına (taxıl, şə kə r çuğunduru, pambıq və  s.) 
birbaşa subsidiyaların verilmə si, hə mçinin dövlə t mülkiyyə tində  olan xidmə t 
tə chizatçılarının yaradılması üçün tə şkil edilmiş hazırkı institusional quruluşun olduğu    
dövlə t sektoruna də stə k proqramlarının xə rclə ri üçün vacibdir.  
 

Aİ-nin Sektor üçün gə ləcə k də stə k proqramları: Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə ndlə rin İnkişafına 
Də stə k Proqramı (13 milyon € ), Azə rbaycanda Regional və  Kə nd İnkişafına Planlaşdırılan 
Də stə k (SRRD) – 10 milyon €  və  Kə ndlə rin İnkişafına Də stə k Proqramı (19,5 milyon € ) heç 
şübhə siz ki, büdcə  və saitlə rinin bölüşdürülmə sinin hə də fə  alınması mexanizmlə rinə  tə sir 
göstə rə cə kdir. 
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7.1. Gələcək fəaliyyətlər çərçivəsində kənd təsərrüfatı və kənd sektorunun inkişafı üçün 
müəyyənləşdirilmiş çatışmazlıqlar   

1. Kəndlərin inkişafı siyasətinin olmaması 
ENPARD-ın hazırlanmasında mühüm regional çatışmazlıq kimi müə yyə nlə şdirilmişdir. Bu 
çatışmazlığın nə zə rdə n keçirilmə si aşağıdakılar baxımından vacib ə hə miyyə tə  malikdir:  

o Ümumi inkişaf siyasə ti və  də stə k mexanizmi; 
o Yerli Fə aliyyə t Qrupları – onların rolu və  yaradılması; 
o Nə zarə t və  monitorinq prosedurları ilə  yanaşı, nümunə vi kə nd tə sə rrüfatı 

tə crübə lə rinin qrupunun yaradılması.  

2. İstehsalçı təşkilatlar:  
Narahatlıq yaradan mə sə lə  və  ə sas mə hdudiyyə t ə mə kdaşlıq və  ə laqə ləndirmə  vasitə silə  
torpaq sahə lə rinin genişlə ndirilmə sini inkişaf etdirmə k üçün istifadə  edilə  bilə cə k 
torpaqların bölüşdürülmə si və  alə tlə rlə  ə laqə dardır.Bu baxımdan, kooperativlə rin / 
istehsalçıların tə şkilatlarının yaradılmasına dair regional mövqeyə  ehtiyac vardır.Bu, belə  
tə şkilatların cə lb edilə  bilə cə yi mə hsulları və  xidmə tlə ri müə yyə nlə şdirə  bilə r və  onların 
könüllü olması; hə min rejimin ümumi mə qsə dlə rinə  də stə k göstə rmə si və  üzvlə rə  tə klif 
olunan xidmə tlə rin ə hatə  dairə sinə  və  sə mə rəliliyinə  görə  onun ə lverişliliyini tə sdiq 
etmə sinin ə sas xüsusiyyə tlə r olduğu hallarda də stə k üçün müraciə t etmə yin mümkünlüyünə  
dair tə lə blə ri müə yyə nlə şdirir. 

3. İnfrastrukturun müasirləşdirilməsi.  
Bu sektorla bağlılığı olan və  kə nd iqtisadiyyatına də stə k göstə rmə k potensialına malik bir 
sıra qiymə t zə ncirlə ri vardır. Qiymə tlə ndirmə  zamanı qiymə t zə ncirlə rinin inkişafı üçün 
müə yyə nlə şdirilmiş ə sas mə hdudiyyə tlə r aşağıdakılar olmuşdur: 

o Kə nd icmalarında peşə karlığın və  tə lim sə viyyə sinin zə if olması; 
o Standartlarda, qaydalarda, qanunvericilikdə  və  müqayisə li informasiyalarda 

boşluqlar;  
o Ərzaq tə hlükə sizliyi sisteminin zə if inkişaf etmə si: sanitar-baytarlıq  

3.1 Süd və süd məhsulları 
Şə rq Tə rə fdaşlığında, ümumilikdə , ə n də yə rli ə mtəə  qrupları süd və  ə tdir (hə m ölkə daxili 
tə chizat, hə m də  beynə lxalq ticarə t üçün). Regiondakı ə ksə r ölkə lə rdə  südçülük sektorunda 
istehsal hazırda sə rbə st istifadə də  olan otlaqlardan və  torpaq sahə lə rində n istifadə  edə n ev 
tə sə rrüfatları tə rə fində n hə yata keçirilir. Süd və  süd mə hsullarının tə chizatı zə nciri 
müasirlə şdirmə yə , müə ssisə lə rin inkişaf etdirilmə sinə , islahatlara də stə k göstə rilmə sinə  və  
qanunvericiliyin tə kmillə şdirilmə sinə  tə lə bat mə sə lə lə ri ilə  mə şğul olmaqla, milli və  
regional ə sasla nə zə rdə n keçirilmə yə  ə sas namizə dlə rdə ndir.  Hə min mə sə lə lə rə  aşağıdakılar 
daxildir: 

� Regionda süd mə hsulları və  süd mə hsulları istehsalı üzrə  ümumi və  uyğunlaşdırılmış 
standartlar; 

� Regionda südçülüyün (süd istehsalının) kommersiyalaşdırılması üzrə  tə dbirlə r; 
� Regionda heyvanlar və  insanlar arasında süd və  süd mə hsulları vasitə silə  asanlıqla 

yayılması mümkün olan heyvan xə stə liklə rinin, xüsusilə , brüsselyoz və  və rə min 
qarşısının alınması və  onlara nə zarə t proqramlarının hə yata keçirilmə si vasitə silə , 
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müə ssisə lə r və  icmalar üçün fermer tə sə rrüfatlarının akkreditasiyası və ziyyə tinə  
(brüsselyozdan azad) nail olmaq üçün tə dbirlə r;    

� Daha yüksə k keyfiyyə tə  və  süd mə hsullarının ə lavə  də yə rinə  nail olmaq üçün 
(mə sə lə n, gürcü şə rabına dair müvə ffə qiyyə tli Coğrafi Göstə ricidə n sonra süd 
mə hsullarının coğrafi göstə ricilə ri tə bliğ edilə  bilə r) tə dbirlə r. 
 

� 3.2 Yüksək dəyərə malik kənd təsərrüfatı (YDKT) 
Şə xsi ev tə sə rrüfatı torpaqlarından istifadə  edə nlə r üçün bitkilə rə  ə saslanan xüsusi 
ə hə miyyə tli qiymə t zə nciri YDKT, xüsusilə  tə zə  meyvə lə r və  tə rəvə zlə rdir. Bu 
mə hsullar ailə nin gə lirinin və  torpaqlardan istifadə nin, hə mçinin ölkə daxili tə chizatın və  
beynə lxalq ticarə tin mühüm elementlə rini tə şkil edir.YDKT istehsalı üçün torpaqlardan 
istifadə yə  yaxınlıqdakı torpaqlar (dirriklə r və  hə yə tlə r) və  suvarılan ə razilə rdə  ə kinə  
yararlı torpaqlar daxildir. 
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7.2. Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün 
fəaliyyətlərə dair təkliflər 

Aİ Cə nubi Qafqaz ölkə lə rinin ə sas ticarə t tə rə fdaşlarından birinə  çevrilmişdir. 2009-cu ildə  Aİ 
ilə  ticarə t Ermnistan üçün ümumi ticarə tin 30,4;-ni, Azə rbaycan üçün 42,8%-ni, Gürcüstan 
üçün isə  29,4%-ni tə şkil etmişdir. Nə ticə də , 2011-ci ilin dekabrında Aİ, DHATZ sazişlə ri üzrə  
gə lə cə k tə rə fdaşlar kimi, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan və  Ermə nistanla DHATZ-a dair 
danışıqlara başlamışdır. ÜTT-yə  üzvlük ilkin şə rt mövcud olduğu üçün Azə rbaycan və  Belarus 
DHATZ-na dair danışıqlara daxil ola bilmə zlə r. ticarə tə  və  DHATZ danışıqlarına kömə k 
göstə rilmə si sahə sində  Şə rq Tə rə fdaşlığı ölkə lə rinin üzlə şdiyi ə n ciddi mə hdudiyyə tlə rdə n biri 
Aİ-nin və  ÜTT/SPS-in sanitar və  fitosanitar tə dbirlə rə  uyğunluğudur. Əsas problemlə rə  
(xüsusilə , Cə nubi Qafqazda) aşağıdakılar aiddir: 
 

� Transsə rhə d Heyvan Xə stə liklə ri (THX-lə r) və  zoonozov xə stə liyi. Regionda heyvan 
xə stə liklə rinin peyda olması və  tə dricə n geniş yayılması ciddi iqtisadi və  sosial problem 
və  qonşu ölkə lə r, o cümlə də n Aİ ölkə lə ri üçün yüksə k risk doğurur. Bura Afrika donuz 
qripi, quş qripi, brüsselyoz, qaramal və rə mi, qarayara, dabaq xə stə liklə ri və  quduzluq 
daxildir.  

� Heyvanlar üçün sə hiyyə  xidmə tlə rində n istifadə  imkanının olamması. Bu ölkə lə rin 
heyvanların sağlamlığına də stə k siyasə tlə ri (hə lə  də  mə rkə zlə şdirilmişdir) bazar 
iqtisadiyyatına uyğunlaşdırılmaq üçün tə kmillə şdirilmə mişdir. 

� Heyvandarlıq sektoru Aİ bazarının ehtiyaclarına və  tə lə blə rinə  yönə lmə mişdir. 
Baxmayaraq ki, ev heyvanları yaşamın ə sa mə nbə lə rində n biridir, Şə rq Tə rə fdaşlığı 
ölkə lə ri kiçik resurslara və  artım potensialına malik kiçik qida fermalarınının 
ə ksə riyyə tini ə hatə  edə n və  kommersiyalaşdırılmamış, yaxud bazara istiqamə tlə nmə miş 
kə nd tə sə rrüfatı sektoruna malikdirlə r.  

 
Davam etmə kdə  olan bu mə sə lə lə r regionda heyvanların sağlamlığı ilə  bağlı və ziyyə ti 
yaxşılaşdırmaqdan və  ev heyvanları, elə cə  də  heyvandarlıq mə hsulları ilə  ticarə t baxımından 
qaydalar tə min etmə kdə n ötrü çə rçivə  hazırlamaq üçün Cə nubi Qafqaz Heyvan Sağlamlığı 
tə şə bbüsünün başlanmasını tə lə b edir. 
 
AQS prinsiplə rinə , hə mçinin Aİ və  ÜTT/SPS standartlarına uyğun olaraq, bu, önlə yici və  
nə zarə t xarakterli fə aliyyə tlə rin yaxşılaşdırılmasını və  Aİ-nin/SPS-in heyvanların sağlamlığı ilə  
bağlı standartlara müə yyə n də rə cə də  uyğunluğunu mümkünlə şdirə  bilə cə k strategiya ilə  
nə ticə lə nə  bilə r.Bu yalnız heyvanların alqı-satqısı və  transsə rhə d daşınması üçün deyil, 
hə mçinin ictimai sə hiyyə nin daha geniş kontekstində , turizm və  rekreasiya sektorunun vacib 
elementlə rində n biri kimi, tə hlükə siz ə rzaq tə minatının yaradılması üçün vacibdir.Regionda 
mə tbə x və  qidalanma süd mə hsullarına və  ə tə  ə saslanır. 
 
Regional şəbəkəyə dair proqramın diqqət mərkəzində aşağıdakı məsələlər dayana bilər:  

1. Dövlə t sektorundan və  özə l sektordan olan peşə karların potensialının yaradılması;  
2. Heyvandarlıq və  qida sə nayelə rinə  birbaşa cə lb edilmiş maraqlı tə rə flə r üçün 

mə lumatlılıq kampaniyaları;  
3. Beynə lxalq standartlara uyğun olaraq, heyvanların sağlamlığına dair preventiv, nə zarə t 

və  müşahidə  proqramlarının, hə mçinin Erkə n Xə bə rdarlıq və  Cə ld Reaksiya 
Sistemlə rinin yaradılmasına də stə k; 

4. Beynə lxalq standartlara uyğun olaraq, regional və  milli baytarlıq diaqnostik 
laboratoriyalarına dair qaydaların uyğunlaşdırılması. 
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8. Regional boşluqların müəyyənləşdirilməsi və gələcək tədbirlər üçün 
prioritetlər və tövsiyələr 

Aİ və  onun Şə rqi Avropa tə rə fdaşları – Ermə nistan Respublikası, Azə rbaycan Respublikası, 
Belarus Respublikası, Gürcüstan, Moldova Respublikası və  Ukrayna arasında ə mə kdaşlıq 
İttifaqın xarici ə laqə lə rinin ə n mühüm tə rkib hissə lə rində n biridir.  
 
Şərqi Avropa (ŞA) 
Belarus, Moldova və Ukrayna 
Avrasiyanın boz torpaqları və Moldova ilə 
Ukraynanın qara torpaqları, Belarusun 
bataqlıqları, meşələri və gilli torpaqları  
 

Cənubi Qafqaz (CQ) 
Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan  
Transqafqaz, Şərqi Avropa və Cənub-Qərbi Asiyanın 
Kür-Araz çay hövzəsi, Qara dəniz və Xəzər dənizi 
arasında müəyyənləşdirilən sərhəd torpaqları 
 

  
 
Platformalar Şə rq Tə rə fdaşlığının (ŞT) çoxtə rə fli istiqamə tinin ə sas alə tidir. Onlar Şə rq 
Tə rə fdaşlığı ölkə lə ri ilə  Aİ arasında dörd ə sas ə mə kdaşlıq sahə sini, daha də qiq desə k, aşağıdakı 
sahə lə ri ə ks etdirirlə r: 
 
� Demokratiya, yaxşı iarə etmə  və  stabillik (Platforma 1);  
� İqtisadi inteqrasiya və  Aİ-nin siyasətlərinə uyğunluq (Platforma 2);  
� Enerji tə hlükə sizliyi (Platforma 3);  
� İnsanlar arasında ə laqə lə r (Platforma 4). 

Şə rq Tə rə faşlığının Çoxtə rə fli Platformalarının (5 iyun 2009-cu il) Ümumi Qaydalarına və  
Prosedur Qaydalarına  uyğun olaraq, “Kənd Təsərrüfatının və Kəndlərin İnkişafına dair 
Şərq Tərəfdaşlığı Qrupu” yaradılmışdır. Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə ndlə rin İnkişafı üzrə  Baş 
Direktorluq Kə nd Tə sərrüfatının və  Kə ndlə rin İnkişafı Qrupuna sə drlik edir.İnkişaf və  
Əmə kdaşlıq üzrə  Baş Direktorluq isə  Qrupun tə kliflə rinin Aİ-nin inkişaf siyasə tlə rinə  və  
qaydalarına uyğunluğunu tə min edir. 
 
19 noyabr 2012-ci il tarixində  Brüsseldə  keçirilmiş “Şə rq Tə rə fdaşlığı ölkə lə rində  kə nd 
tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı” mövzusunda regional texniki seminarın iştirakçıları 
tə rə fində n tə sdiq edildiyi kimi, Qrupun mə qsə dlə ri aşağıdakılardan ibarə t olmalıdır:  
 

� Aİ-də  və  Tə rə fdaş Ölkə lə rdə  kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd yerlə rinin dayanıqlı inkişafına 
dair tə crübə lə rin və  nümunə vi praktikanın, o cümlə də n sektor üçün xarakterik 
strategiyaların, siyasə tlə rin və  institusional potensialın inkişaf etdirilmə si və  mübadilə si; 

� Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə ndlə rin İnkişafına dair Avropa Qonşuluq Proqramının daha 
da inkişaf etdirilmə sinə  və  hə yata keçirilmə sinə  kömə k edilmə si – Tə rə fdaş Ölkə lə r 
üçün ümumi olan sektoral problemlə rin müə yyə nlə şdirilmə si  və  Tə rə fdaşlara milli və  
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regional sə viyyə də  tə tbiq edilə cə k ümumi hə ll variantlarının hazırlanmasında də stə k 
göstə rilmə si vasitə silə ;  

� Tə rə fdaş Ölkə lə r tə rə fində n milli və  regional sə viyyə də  hə yata keçirilə n tə dbirlə rin 
uyğunluğunun artırılması və  onların bir-birini tə krarlamasının qarşısının alınması.  

 
Panelin fə aliyyə tlə rinə  aşağıdakılar daxil olmalıdır:  

� Siyasə t metodlarına dair informasiyalar və  nümunə vi tə crübə lə r də  daxil olmaqla, 
informasiyaların və  nümunə vi tə crübə lə rin, prosedur tə lə blə rinin (o cümlə də n maraqlı 
tə rə flə rin cə lb edilmə si), inzibati və  tə şkilati tə ləblə rin və  s. mübadilə si (tə qdimatlar və  
fikir mübadilə si formasında);  

� Aİ və  (və  ya) beynə lxalq maliyyə  institutları (BMİ-lə r) tə rə fində n birgə  
maliyyə lə şdirilə cə k proqramların müə yyə nlə şdirilmə si zamanı nə zə rdə n keçirilmə si 
mümkün olan müdaxilə  sahə lə rinin müə yyə nlə şdirilmə si. 

 

8.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və kəndlərin inkişafı sahələrində, o cümlədən 
heyvandarlıq sektorunda regional fərqlərin və uyğunsuzluqların qiymətləndirilməsi  
 
Ümumilikdə , Cə nubi Qafqaz və  Şə rqi Avropa ölkə lə ri arasında Şə rq Tə rə fdaşlığını yaradan 
aşkar fə rqlə r mövcuddur. Cə nubi Qafqaz ölkə lə rində ”özünümə şğul” kiçik torpaq sahiblə ri 
bütün torpaq sahə lə rinin 97,33%-ni tə şkil edirlə r və  praktik olaraq, bitki və  heyvan mə nşə li 
mə hsulları bütövlükdə  istehsal edirlə r. “Özünümə şğullar” Şə rqi Avropa ölkə lə rində  
ümumilikdə  eyni kateqoriyalara malikdir, heç bir maliyyə  və  ya statistik eynilə şdirmə yə  malik 
deyillə r, yerli sə viyyə də  mə cburi ödə nişlə rdə n və  torpaq vergisində n başqa, heç bir vergi 
ödə mirlə r.özünümə şğullara dair statistika geniş şə kildə  (bir çox hallarda bazarda iştiraka, 
iqtisadi ölçüyə  və  ya faktiki iş vahidlə rinə  dair qeyri-mötə bə r mə lumatlar ə sasında) mötə bə r 
olmayan mə lumatlara ə saslanır.  
 
Torpaqların bölüşdürülmə sində n sonra kə nd ə halisinin malik olduğu kiçik torpaq sahə lə ri  
(Belarus istisna olmaqla) növündə n asılı olaraq, syrıca pay torpaqlarına, dirriklə rə  
bölünmüşdür. Bu, kiçik birliklə r və  ə mə kdaşlıqla birgə , kə ndlilə rdə n asılı kə nd tə sə rrüfatı 
yaradır.Heç bir qablaşdırma, saxlama, qulluq və  distribusiya infrastrukturunun və  bazar 
şə bə kə lə rinin olmaması keyfiyyə t vasitə silə  də yə r ə lavə  edilmə sinin və  yüksə k xarabolmaya 
malik daha uzun mövsümün mövcudluğunun qarşısını alır. 
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A. Torpaqlardan istifadə: Aİ 274(milyon ha) ilə müqayisədə EaP6 (SC3 və EE3)7 

 SC3 EE3 EU27 CƏMİ 

Ümumi torpaq sahəsi 18,63  84,51  400,42  503,56  

Kə nd tə sə rrüfatı ə razisi ha  9.,1  53,92  170 233,8  

Kə nd tə sə rrüfatı ə razisi % 5,2%  63,8%  42,5%  46%  

Əkinə  yararlı 61%  3,25  42,62  97,3  143,2  

Daimi 5%  0,57  1,33  10,9  12,8  

Digə r 34%  5,60  9,97  61,8  77,37  

B. Torpağamülkiyyət: EU27(milyon) ilə müqayisədə EaP6 (SC3 və EE3)  

Cəmi əhali 16,7  58,82  502,5  578,02  

Kə nd ə halisi % 45%  31,55%  23%  24,5%  

Kə nd ə halisi cə mi 7,51  18,56  115,57  141,64  

Kə nd tə sə rrüfatında % 4,.3%  9,2%  5,2%  6,7%  

Kə nd tə sə rrüfatında 7,4  5,35  26  38,75  

Torpaq sahə lə rinin sayı 2,7  7,8  14  24,5  

Orta ölçü  Evtə sə rüfatının 
ölçüsü 

1, 48 ha  1,4 ha 14Ha   

Şə xsi / Ev tə sə rrüfatının 
ölçüsü 

97,33% 45,9%  47%5)  63,41%  

Aqrar müə ssisə lə r 2,67%  54,1%  53%   

 
 
Cə nubi Qafqaz ölkə lə rinin ümumi xüsusiyyə ti, xüsusilə ,2007-ci il quraqlığından və  ə nə nə vi 
toxum tə chizatçıları tə rə fində n idxala qoyulan mə hdudiyyə tlə rdə n sonra qida maddə lə rinin, 
xüsusilə , taxılın etibarlı tə minatının inkişaf etdirilmə sini sürə tlə ndirmişdir. Bu mə qsə də  sahə  
üçün ödə nişlə r və  dövlə t büdcə si tə dbirlə ri vasitə silə  verilə n yardım subsidiyaları vasitə silə  
də stə k göstə rilir. 
 
Taxıl istehsalı üzrə  bu sürə tlə nmə  özü torpaqların parçalar şə klində  birlə şdirilmə si 
tə şə bbüslə rini sürə tlə ndirir – istehsalçılar və  kə nd tə sə rrüfatı kooperativlə ri üçün hə m formal 
tə dbirlə r, hə m də  qanunvericilik tə dbirlə ri vasitə silə , maneə lə ri aradan qaldırmaq üçün maliyyə  
tə dbirlə ri (o cümlə də n tə davül və  ƏDV limitlə ri) ilə  birlə şdirilmiş şə kildə .Bu ölkə lə rdə  
hə mçinin şoranlaşma ilə  bağlı qeyri-münasib tə crübə lə r üzündə n suvarma tə lə bi ilə  ə laqə dar 
ciddi problemlə r və  bunun nə ticə sində  yaranan problemlə r də  vardır ki, bunlar istehsal üçün 
torpaqların itirilmə si ilə , hə mçinin istifadə yə  yararsız böyük ə razilə rin yaranması və  sadə cə , 
torpaq mülkiyyə tçilə ri tə rə fində n ə kilmə mə si nə ticə lə nir (yüz minlə rlə  hektar torpaq). 
 
Şə rqi Avropadakı, xüsusilə , Belarus və  Ukraynadakı çox böyük müə ssisə lə rdə  və ziyyə t 
fə rqlidir.Lakin Ukrayna və  Moldovada knə d tə sə rrüfatı py torpaqlarının, o cümlə də n dirriklə rin 

                                                           
4EUROSTAT-dan ə ldə  edilmişEU27 statistikası , EaP6 mövcud olduğu kimi və  eyni ə sasla deyil  
5 1200 Avroya bə rabə r 1 ESU-dan aşağı müə yyə nlə şdirilmişdir 
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olduqca çoxsaylı mülkiyyə tçilə ri vardır ki, bu da inkişaf üçün Cə nubi Qafqaz ölkə lə ri ilə  eyni 
problemlə rin və  mə hdudiyyə tlə ri olduğunu göstə rir.Fə rq sadə cə , ondan ibarə tdir ki, burada daha 
yaxşı torpaq və  iqlim şə raiti mövcuddur. 
 
Cə nubi Qafqaz ölkə lə ri dövlə t mülkiyyə tində  olan və  ümumi otlaqların çox böyük ə razilə rini 
ə hatə  edir.Hə min otlaqlardan heyvanların otarılmasının yeganə  mə nbə yi kimi istifadə  edilir 
(fə rdi qaydada sahiblik edilmə klə ).Çoxsaylı heyvan sürülə rinin bu otlaqlarda, yüksə k dağlıq 
ə razilə rdə ki yay otlaqlarında otarılması ölkə  daxilində  və  transsə rhə d olaraq, hə m ə razilə rin / 
otlaq sahə lə rinin iarə çiliyinin olmaması, hə m də  heyvan xə stə liklə rinə  nə zarə t problemlə rinə  
sə bə b olur.Mövcud olan və  endemik Zoonozov xə stə liklə rinin siyahısı   genişdir. Ukrayna və  
Moldovada ev heyvanları kiçik mülkiyyə tçilə r tə rə fində n saxlanılır və  yaxınlıqdakı ictimai 
ə razilə rdə  otarılır ki, bu da istehsalı mə hdudlaşdırır və  (nə zarə tsiz) otlaqlara və  yeraltı sulara 
böyük tə sir göstə rir, belə  ki heyvanalar ev tə sə rrüfatlarında saxlanılırlar.   
 
Ticarə tin və  müə ssisə lə rin inkişaf etdirilmə si, o cümlə də n kvota və  tariflə rin ticarə t qrupları (o 
cümlə də n Aİ, Gömrük İttifaqı  çə rçivə sində  və  daha geniş ÜTT çə rçivə sində ) ilə  
razılaşdırılması hə min ölkə lə rin hamısında mürə kkə b mə sə lə dir. 
 
Milli sə viyyə də  bu mə sə lə lə r qə tiyyə n ümumi qaydaların və  standartların, fə aliyyə tə  və  xə rc 
strukturlarına dair informasiyaların və  texniki maneə lə rin bir araya gə tirilmə sində n ibarə t 
olmayıb, daha praqmatikdir (ə n ciddi şə kildə  SPS). 
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8.2. Regional kontekstdə həyata keçirilə biləcək/ həyata keçirilməli olan fəaliyyətlərə dair 
tövsiyələr  

Çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün çərçivə 
 
ENPARD-ın tə rə fdaş ölkə lə rə  xarici bazarlarda daha effektiv fə aliyyə t göstə rmə k, gə lə cə k 
DHATZ-lardan tam faydalanmaq, ölkə  daxilində  kə nd tə sə rrüfatını stimullaşdırmaq və  kə nd 
tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı üzrə  uzunmüddə tli strategiyalara də stə k göstə rmə k üçün 
kömə k edə cə yi gözlə nilir. 

Hə r bir ölkə nin kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd yerlə rinin inkişaf etdirilmə si sektoru üçün bu və  
ya digə r də rə cə də  xarakterik olan ə sas regional oxşarlıqlariki fə rqli qrupda, daha də qiq 
desə k, aşağıdakı qruplarda birlə şdirilə  bilə r: a) Aqrar ə rzaq tə minatı zə nciri üçünü maneə lə r 
və  onun qeyri-sə mə rə liliyi; b) İnstitusional və  siyasə t xarakterli maneə lə r və  qeyri-
sə mə rə lilik: 
 

A. Aqrar ərzaq təchizatı zənciri üçün maneələr və onun qeyri-səmərəliliyi: 

A.1 Torpaq sahə lə rinin hissə lə rə ı bölünmə si və  istehsalçılar arasında ə mə kdaşlığın və  
inteqrasiyanın olmaması 

A.2 Kə n icmalarında peşə karlığın və  tə limlə rin zə if olması 

A.3 Standartlarda, qaydalarda, qanunvericilikdə  və  müqayisə li informasiyalarda 
boşluqlar 

A.4 Ərzaq tə hlükə sizliyinin və  heyvan mə nşə li mə hsulların olmaması 

A.5 Kə nd yerlə rində  köhnə  texnologiyanın mövcudluğu və  münasib infrastrukturun 
olmaması  

A.6 Qə naə tbə xş kə nd tə sə rrüfatı tə crübə lə ri üzrə  mə cə llə nin və  ya stimulların 
olmaması  

B. İnstitusional siyasət xarakterli maneələr və qeyri-səmərəlilik:  

B.1 Ərzaq tə hlükə sizliyi sisteminin zə if inkişaf etmə si: sanitar-baytarlıq   

B.2 Kə ndlə rininkişafınadairsiyasə tinolmaması, müvafiqsə lahiyyə tlə rinvə  yabüdcə  
resurslarınınmüə yyə nlə şdirilmə mə si 

B.3 Diqqə tinnormalaraqarşılıqlı ə mə ledilmə simexanizminə  
malikolmayanistehsalsubsidiyalarınacə mlə şdirilmə si 

B.4 Əsasproblemlə rinprioritetlə şdirilmə sinə  və  büdcə  çə rçivə lə rinə  daxiledilmə sinə  
olanehtiyac 

Yuxarıdakı sə ylə rinhamısı hə rbir ölkə də  ölçüsünə , sektoradə stə kmetodlarına, 
siyasə tprioritetlə rinə  və  mə qsə dlə rinə , hə mçininticarə tə  cə lbolunmadə rə cə sinə  görə   
fə rqlə ndirilə  bilə r, lakinproblemlə rin ümumiliyivə  onlarınaradanqaldırılmasınaimkanverə  
bilə cə kmetodlarınbə zilə riregionunbütün ölkə lə rinə  də stə kgöstə rilmə sinə  və  
onlarınhamısınınbudə stə kdə nfaydalanmasınaimkanverə cə kregionalfə aliyyə tlə rin ə lavə  
nə zə rdə nkeçirilmə si üçünimkantə minedir. Budə stə ksahə lə rinin / ehtiyaclarınaşağıdakı üç geniş 
tematiksahə yə  aidedilmə sinə zə rdə nkeçirilə  bilə r: 
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1. Kəndtəsərrüfatınınvə kəndlərininkişafı siyasətinin, müvafiqinstitusionalvə tənzimləyici 
çərçivəninhazırlanması: 

Bütün ŞT ölkə lə riuzunmüddə tqrantlarverilmə si üçünseçilmişdirvə  çoxvaxtsiyasə tvə  
proqramlaşdırmaprosesinə  etinasızyanaşılmışdır.Siyasə tdə kibuboşluğunnə ticə lə rində nbirikə nd 
ə halisinintə dricə niqtisadicə hə tdə nfə al şə hə rlə rə  və  yaxaricə  köç etmə siilə  
olmuşdur.Bumə nfidemoqrafiktendensiyalar, aktivişçiqüvvə sinitə şkiledə n 
ə halininkə ndtə sə rrüfatınadə stə kgöstə rmə sinə  olanehtiyaclabirlə şdirildikdə , cavabtə dbirikimi, 
dahamöhkə msiyasə tinvə  institusional öhdə liyinhazırlanmasını tə lə bedir. 

1.1 Kəndlərininkişafı siyasəti, müvafiqsəlahiyyətlərvə büdcə resursları 
1.1.1 Kə ndlə rininkişafı üzrə  aydınsiyasə tlə rə , sə lahiyyə tlə rinvə  

stratejiprioritetlə rinmüə yyə nlə şdirilmə sinə  tə lə bat - müə yyə nlə şdirilmiş büdcə  
çə rçivə siilə  də stə lə nə n 

1.1.2  Stratejitaxılmə hsulları və  heyvanmə nşə limə hsullarda ə rzaqtə hlükə sizliyinə  
kömə ketmə k üçünmüvafiqsiyasə tlə rə  və  proqramlaratə lə bat, 
normalaraqarşılıqlı ə mə ledilmə sini / kə ndtə sə rrüfatı tə crübə lə rində  və  
standartlarındatə kmillə şmə nitə minetmə k üçünistehsalsubsidiyalarınınvə  
də stə kxarakterli ödə mə lə rinyenidə ntə şkiledilmə si 

1.2 Standartlarvə qaydalar 
1.2.1 Aqrarqidamə hsulları standartlarında, qaydalarında, qanunvericiliyində  və  

istehsala (ümumimə fəə t) dairmüqayisə liinformasiyalarda 
çatışmazlıqlarınaradanqaldırılmasınatə lə bat 

1.2.2  Ərzaqtə hlükə sizliyinivə  heyvanlarınsağlamlığınadairstandartlarını 
tə minetmə k üçünsistemlə rinhazırlanmasınatə lə bat 

 
2. Kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin və dayanıqlı 

məhsuldarlığının artırılması   
 

2.1 Torpaqların idarə edilməsi və ətraf mühitin yaxşılaşdırılması 
2.1.1 Torpaqların ayrı-ayrı sahə lə rə  bölünmə si və  istehsalçılar arasında ə mə kdaşlıq 

və  inteqrasiyanın yoxluğu problemini aradan qaldırmaq üçün müvafiq 
siyasə tlə r və  proramlar hazırlanmasına tə lə bat  

2.1.2  Hə m kə nd tə sə rrüfatı ilə  mə şğul olan, hə m də  kə nd tə sə rrüfatı ilə  mə şğul 
olmayan, kə ndlə ri tə msil edə n maraqlı tə rə flə rin peşə karlığının artırılması və  
onlar üçün tə limlə rin keçilmə si üzrə  proqramların hazırlanmasına tə lə bat  

2.1.3  Kə nd yerlə rində  müvafiq texnologiyalara və  müvafiq infrastruktura çıxışın və  
onlardan istifadə nin yaxşılaşdırılmasına kömə k göstə rilmə sinə  tə lə bat  

2.1.4 Qə naə tbə xş kə nd tə sə rrüfatı tə crübə lə rinə  dair sə mə rə li və  praktik mə cə llə nin 
hazırlanmasına tə lə bat.  

 
3. Kəndlərin icma tərəfindən rəhbərlik edilən inkişafı  

 
3.1 Həyatın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və iqtisadi fəaliyyətlərin 
şaxələndirilməsinin təşviq edilməsi  

3.1.1 Kə nd yerlə rində  və ziyyə ti yaxşılaşdırmaq üçün kə ndlə rin inkişafı üzrə  daha 
çox icmalara yönə lmiş tə dbirlə rə  də stə k göstə rilmə sinə  tə lə bat  

3.1.2  Kə ndlə rin iqtisadi, sosial və  mə də ni fə aliyyə tlə rinin şaxə lə ndirilmə sini tə şviq 
etmə k üçün (dayanıqlı) də stə k sistemlə rinə  və  tə dbirlə rinə  kömə k 
göstə rilmə sinə  tə lə bat 
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9. Nəticələr və öyrənilmiş dərslər 
9.1 Xülasə 

Bu araşdırma – “Azərbaycanda kənd təsərrüfatının və kəndlərin inkişaf etdirilməsi 
sektorlarının qiymətləndirilməsi” Azə rbaycanın kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf 
etdirilmə si sektorlarının milli iqtisadiyyatda ə həmiyyə tli yerini və  vacibliyini tə sdiq etmə klə , 
onların ə hə miyyə tini və  müasirlə şdirilmə yə  olan ciddi tə lə batı nə zə rdə n keçirmişdir. Araşdırma 
kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı sektorlarına cə lb edilmiş bütün maraqlı tə rə flə ri, o 
cümlə də n dövlə t orqanlarının, beynə lxalq tə şkilatların, donorların və  qeyri-hökumə t 
tə şkilatlarının nümayə ndə lə rini ə hatə  etmişdir. Araşdırmaya daxil olumuş informasiyalar 
aşağıdakıları nə zə rdə  tutmuşdur: 

� Azə rbaycanda kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı sektorlarına dair ümumi 
mə lumat və  ə sas rə qə mlə r;  

� Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafına dair dövlə t siaysə tlə rinin statusu; 
� Azə rbaycanda kə nd tə sə rrüfatı siyasə tinin hazırlanması ilə  ə laqə dar strateji prioritet 

sahə lə r və  ə sas tə dbirlə r; 
� Aİ-Azə rbaycan ə laqə lə ri və  kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə sinə  kömə k 

prinsiplə ri haqqında informasiyalar;  
� Problemlə rin hə l edilmə sinin, kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafına dair hə ll 

variantlarının ə hə miyyə ti;  
� Müvafiq Dövlə t proqramlarının ENPARD metodların necə  uyğu gə lmə si və  ENPARD 

proqramı vasitə silə  Aİ və saitlə rində n faydalanma imkanı.  
 
Araşdırmanın gə ldiyi nə ticə  budur ki, kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si 
mə sə lə lə rinə  daha mə ntiqli yanaşmaya olan tə ləbatla yanaşı, kə ndlə rə  dair proqramın ə laqə li 
şə kildə  toxuna bilə cə yi prioritetlə rin sə mə rə lilə şdirilmə si, hə mçinin müvafiq strukturların və  
potensialın yaradılması vacibdir.Araşdırma imkanlar və  onlardan istifadə  etmə k üçün tə lə b 
olunan mə sə lə lə ri müə yyə nlə şdirir - investisiya, tə nzimlə nmə , ə mə kdaşlıq, qanunvericilik və  
bütün sə viyyə lə rdə  potensial quruculuğu.Hə r hansı bir ENPARD metodu mə rkə zlə şmə  və  ə laqə  
yarada bilə r və  ikitə rə fli və  regional ə sasla gə lə cə k fə aliyyə tin ə n çox tə sir edə cə yi sahə lə rin 
müə yyə nlə şdirilmə sinə  kömə k edə  bilə r. 
 
Əsas maraqlı tə rə flə ri ə hatə  etmiş Seminar (Əlavə  1) kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf 
etdirilmə si sektorları üzrə  milli tə şə bbüslə ri və  prioritetlə ri müə yyə nlə şdirmə k üçün tə şkil 
edilmişdir. Əsas tövsiyə lə r aşağıdakılar olmuşdur: 
� Azə rbaycan ENPARD tə şə bbüsündə , o cümlə də n ikitə rə fli və  çoxtə rə fli tə şə bbüslə rdə  

iştirak etmə kdə  maraqlıdır. ENPARD metodu Sektoral Siyasə tə  Də stə k Proqramının 
(SSDP) nə ticə lə ri üzrə  kə nd tə sə rrüfatının və  kə nd sektorunun qurulması sahə sində  
islahatlar üçün ə lavə  stimul tə min edə  bilə r.   

� Kə ndlə rin inkişafının prioritetlə rdə n biri olmasına baxmayaraq, ona indiyə də k lazımi diqqə t 
yetirilmə mişdir.Baxmayaraq ki, kə ndlə rin inkişafının daha çox qeyri-kə nd tə sə rrüfatı və  
icma ilə  ə laqə dar aspektlə rinə  daha çox yönə lmiş dövlə t siyasə tlə rində  və  
maliyyə lə şdirmə sində  tə kmillə şdirilmə yə  dair mə lum konsensus (sə nə dlə rə  daxil edilmə , 
yarımxarakterik proqramların işlə nib hazırlanması) mövcuddur. Lakin bu sektorun 
ə hə miyyə ti haqqında mə lumatlılıq artmaqdadır ki, bu da kə nd yerlə rində  ümumi və ziyyə ti 
yaxşılaşdıra bilə r. 

� Baxmayaraq ki, Azə rbaycan kə nd tə sə rrüfatına göstə rilə n də stə yi artırır, müvafiq 
siyasə tlə rin və  maliyyə lə şdirmə nin olmaması kə ndlə rin inkişafına, xüsusilə , kə nd yerlə rində  
gə lirlə rin şaxə lə ndirilmə sinə  mə hdud diqqə t yetirilmə si ilə  nə ticə lə nmişdir. ENPARD 2-ci 
absis oxunun göstə rdiyi tə dbirlə r üzrə  diqqə tini kə nd sakinlə rinin hamısı üçün (kə nd 
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tə sə rrüfatında çalışmayan və  qidalanmağa yönə lmiş kə nd sakinlə ri və  icmaları) də stə k 
tə dbirlə rinə  yönə ltmə lidir. 1-ci absis oxunun göstə rdiyi tə dbirlə r üzrə  isə  o, öz diqqə tini 
dövlə t büdcə si və  ya innovativ maliyyə  birlə şmə si mexanizmi vasitə silə  maliyyə lə şdirilə n 
(şə xsi) kə nd tə sə rrüfatı tipli kiçik və  orta müə ssisə lə rə  yönə ltmə k mə qsə dini güdmə lidir.  

� ENPARD-ın tə min etdiyi yardımdan artıq müə yyə nlə şdirilmiş tə lə batlara uyğun olaraq, 
müxtə lif maraqlı tə rə flə rin ə lavə  potensialının yaradılması və  bütün sə viyyə lə rdə  
mə lumatlılığın artırılması üçün müvafiq şə kildə  istifadə  edilmə lidir. 

� Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi və  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi seçilmiş kə nd tə sə rrüfatı sahə lə rinə  
(taxıl, şə kə r çuğunduru, pambıq və  s.) birbaşa subsidiyaların verilmə si, hə mçinin dövlə t 
tə rə fində n idarə  olunan xidmə t tə chizatçılarının yaradılması üçün tə şkil edilmiş dövlə t 
də stə yi proqramlarını və  institusional strukturu idarə  edə n ə sas qurumlardır. Kə nd 
icmalarının prioritetlə rin, nə ticə lə rin müə yyə nlə şdirilmə sində  geniş şə kildə  iştirakına və  
mə rkə zi, regional və  yerli sə viyyə lə rdə  birgə  maliyyə lə şdirmə yə   cə lb edilmə sinə  ə saslanan 
ENPARD metodu cə lb edilə n institutların genişlə ndirilmə sini tə lə b edə  bilə r.  

Aİ-nin gə lə cə k Sektor proqramları: Kə nd Tə sə rrüfatının və  Kə ndlə rin İnkişafına Də stə k 
Proqramı (13 milyon € ), planlaşdırılan Azə rbaycanda Regionların və  Kə ndlə rin İnkişafına 
Də stə k Proqramı (ARKİDP – 10 milyon € ) və  Kə ndlə rin İnkişafına Də stə k Proqramı (19 
milyon € ) heç şübhə siz ki, hə də fə alma mexanizmlə rinə , tə dbirlə rinə  və  meyarlarına tə sir 
göstə rə cə kdir. 
 
9.2. Kənd təsərrüfatının və kəndlərin inkişafı üzrə Qrupa dair Ümumi Regional Proqram 
problemləri 
1 Kənd təsərrüfatının və kəndlərin inkişafına dair siyasətin, institusional və 

tənzimləyici çərçivənin hazırlanması  
1.1 Kəndlərin inkişafına dair siyasət, müvafiq səlahiyyətlər və büdcə resursları  
1.1.1 Problem: Müəyyənləşdirilmiş büdcə çərçivəsi daxilində kəndlərin inkişafına dair heç 

bir siyasətin, müəyyənləşdirilmiş müvafiq səlahiyyətlərin və strateji prioritetlərin 
olmaması. 
 

1.1.2 Problem: strateji əkin məhsullarında (taxıl) və heyvan mənşəli məhsullarda ərzaq 
təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş dövlət dəstəyi tədbirləri çərçivəsinə 
normalara qarşılıqlı əməl edilməsi məsələsinin daxil edilməsi. 
 

1.2 Standartlar və qaydalar 
1.2.1 Standartlarda, qaydalarda, qanunvericilikdə və müqayisəli informasiyalarda 

boşluqlar  
Problem: normalara əməl edilməsinə nəzarət tədbirlərini – mövcud qaydalar üzrə 
monitorinq və yoxlama mexanizmlərini daxil etmək üçün beynəlxalq standartlara və Aİ 
standartlarına cavab verən ümumi standartlara tələbat. 
 

1.2.2 Ərzaq təhlükəsizliyi və heyvanların sağlamlığı üzrə zəif inkişaf etmiş sistem  
Problem: SPS standartlarına, xüsusilə, heyvanlar və heyvan mənşəli məhsullar üçün 
baytarlıq-sanitariya standartlarına əməl edilməsi. 
 

2 Kənd təsərrüfatının və heyvandarlıq sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin və 
dayanıqlı məhsuldarlığının artırılması  

2.1 Torpaqların idarə edilməsi və ətraf mühitin yaxşılaşdırılması 
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2.1.1 Torpaqların ayrı-ayrı hissələrə bölünməsi və istehsalçılar arasında əməkdaşlıq və 
inteqrasiyanın olmaması  
Problem: kiçik və ayrılmış torpaq sahələrinin üstünlük təşkil etməsi kənd təsərrüfatı 
məhsullarının qeyri-səmərəli və təhlükəli şəkildə təchiz olunmasına gətirib çıxarır. 
 

2.1.2 Kənd icmalarında peşəkarlığın və təlimlərin səviyyəsinin zəif olması 
Problem: kənd li istehsalçıların kənd təsərrüfatı haqqında biliklərin artırılması 
xidmətləri, fermer məktəbləri və kollec kursları vasitəsilə təlim və təhsilə çıxış 
imkanları. 
 

2.1.3 Kənd ərazilərində köhnəlmiş texnologiyanın mövcudluğu və müvafiq 
infrastrukturun olmaması  
Problem: istehsal və məhsulla bağlı toplanmadan sonrakı əməliyyatlar ( o cümlədən 
saxlama, qulluq, distribusiya və bazarlar) üçün köhnəlmiş və səmərəsiz sistemlər.  
 

2.1.4 Qənaətbəxş kənd təsərrüfatı təcrübələrinə dair regional məcəllə 
Problem: Qənaətbəxş kənd təsərrüfatı təcrübələrinə və dəstək mexanizmlərinə, o 
cümlədən su və suvarmaya dairməcəllənin müəyyənləşdirilməsi.  
 

3 Kəndlərin icmaların rəhbərliyi ilə inkişaf etdirilməsi 
3.1 Yaşayışın keyfiyyətinin artırılması və iqtisadi fəaliyyətlərin şaxələndirilməsi 
3.1.1 Kəndlərin icmalar tərəfindən inkişaf etdirilməsinin təbliğ edilməsi  

Problem: icmaların kənd təsərrüfatının və kəndlərin inkişafı siyasətinin və 
strategiyasının hazırlanmasında iştirakını mümkünləşdirmək üçün mexanizm.  
 

 
Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı üzrə  qrup üçün tə klif edilə n ilk mövzu (Texniki 
seminar, 19 noyabr 2012-ci il) belə dir: '”Kəndlərin inkişafı nədir?”  
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10. Ədəbiyyat siyahısı 
 

� www.azstat.org 
� Rural development situation analysis and recommendation report, The National Medium 

Term Priority Framework of FAO (“Kəndlərin inkişafı vəziyyətinin təhlilinə və tövsiyələrə 
dair hesabat”, FAO-nun Prioritetlərə dair Milli Aralıq Çərçivəsi), 2009  

� Country Note, Azerbaijan, WB (“Ölkə üzrə qeyd”, Azərbaycan, Dünya Bankı), 2011 
� www.agro.gov.az 
� Rural Transition in Azerbaijan, FAO (“Azərbaycan kəndlərində keçid”, FAO), 2005 
� UNDP, Reducing Transboundary Degradation in the Kura-Aras Basin (BMTİP, “Kür-Araz 

hövzəsində transsərhəd deqradasiyası”) 
� IFAD, Integrated Rural Development Project (IRDP) (IFAD, “Kəındlərin kompleks inkişaf 

etdirilməsi Layihəsi” - KKİL) 
� 2008-2015-ci illə rdə  Azə rbaycan Respublikasında Yoxsulluğun azaldılması və  dayanıqlı 

inkişaf Dövlə t Proqramı   
� Support the State Veterinary Service Prepare for a National System for the Identification of 

Animals and Registration of Holdings (“Dövlət Baytarlıq Xidmətinin heyvanların 
identifikasiyası və torpaq sahələrinin reyestri üzrə milli sistemə keçidə hazırlaşmasına 
dəstək”) 

� Azə rbaycan Respublikası Dövlə t Statistika Komitə si 
� Azə rbaycan Respublikası Torpaq və  Xə ritə çə kmə  Komitə si 
� Statistics, trends, references: EUROPA, EUROSTAT, FAOSTAT, AZSTAT, IndexMundi, 

World DataBank, USDA, IMF (“Statistikalar, tendensiyalar, tövsiyələr: EUROPA, 
EUROSTAT, FAOSTAT, AZSTAT, IndexMundi, Dünya Məlumat Bankı, USDA, BVF) 
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11. Əlavələr  
 
Əlavə 1: Seminara dair hesabat 
Əlavə 2: Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı sahə sində  mövcud proqramlar  
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Əlavə 1: Seminara dair hesabat 

Seminarın proqramı, Bakı, Azərbaycan, 8 oktyabr 2012-ci il 

9.00 İştirakçıların qeydiyyatı  
09.30 Açılış: Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini; Aİ-nin 
Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyində Aİ ENPARD üzrə Koordinator 
09.45 Tə dbirin açılışı, konsepsiya və  strategiya, FAO.  
10.00 ENPARD çə rçivə sində  Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinin fə aliyyə tlə ri üzrə  strateji 
prioritetlə r 
10.30 Araşdırmanın tə qdimatı - “Azə rbaycan Respublikasında kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin 
inkişaf etdirilmə si sektorlarının qiymə tlə ndirilmə si”:  

Ölkə  üzrə  hesabat, Cənab Bariz Mehdi, FAO-nun milli məsləhətçisi. 
Kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı sahə sində  prioritetlə r, çatışmazlıqlar və  
hə də flə rin müə yyə nlə şdirilə si, Cənab Mark LeSeelleur (Mark Le Sölör), FAO-nun 
beynəlxalq məsləhətçisi. 

11.30 Kofe fasilə si 
12.00 Qrupda müzakirə lə r, FAO-nun beynəlxalq məsləhətçisiCənab Dragan Angelovskinin 
(Draqan Angelovski) moderatorluğu ilə. 
12.30 Nə ticə lə rin/tövsiyə lə rin və  öyrə nilmiş də rslə rin ümumilə şdirilmə si, gə ləcə k vasitə çilik 
üçün rə hbə r prinsiplə rin tə qdim edilmə si.  
Dragan Angelovski, FAO-nun beynəlxalq məsləhətçisi. 
13.00 Seminarın yekunlaşdırılması. Cə nab Olaf Heinelbach (Olaf Aynelbax), Aİ ENPARD-ın 
Azərbaycan Respublikasında Koordinatoru.  
 
Seminarda qrup müzakirələri  
 
1. Kəndlərin inkişafı və kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar siyasət sənədləri 
Azə rbaycandakı dövlə t siyasə tlə ri Prezident Sə rəncamları ilə  tə sdiq edilə n, müə yyə nlə şdirilmiş 
vaxt çə rçivə lə rinə  və  mə qsə dlə rə  malik Dövlə t proqramları formasında hazırlanır.Ölkə , kə nd 
tə sə rrüfatının və  ya kə ndlə rin inkişafı üzrə  uzunmüddə tli prioritetlə r müə yyə nlə şdirə n çə rçivə  
strateji sə nə dlə rində n istifadə  etmə yib, diqqə tini müxtə lif üfiqi və  şaquli mə sə lə lə rə  və  ortaya 
çıxan tə lə batlara toxunan ortamüddə tli sə nə dlə rə  cə mlə şdirmişdir.Proqramlardan hə mçinin 
onları hə yata keçirmə k üçün tə lə b edilə n institutların və  də stə k strukturlarının, o cümlə də n 
dövlə t mülkiyyə tində  olan kommersiya müə ssisə lə rinin yaradılması üçün ə sas kimi istifadə  
edilir. 
 
� Milli sə viyyə  
Dövlə t, İqtisadi fə aliyyə tlə rin şaxə lə ndirilmə si, qeyri-neft sektorunun və  kə nd regionlarının 
inkişafı üzrə  Strategiyanın hə yata keçirilmə sində n sonra bir neçə  Dövlə t də stə yi proqramı 
hazırlamış və  onları hə yata keçirmişdir. 
 
Bir mə qamda, kə ndlə rin inkişafı mə sə lə lə rinə  toxunan ayrıca bir proqram tə klif edilmişdir, 
lakin Maliyyə  Nazirliyi və  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlə t Proqramı çə rçivə sində  kifayə t qə də r tə dbirin mövcud olduğu qə naə tinə  gə lə rə k, hə min 
proqramdan imtina etmişlə r.  
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Kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd sektoruna də stə k göstə rə n davam etmə kdə  olan proqramlar 
aşağıdakılardır:  
 
� Yoxsulluğun azaldılması və  iqtisadi inkişaf üzrə  Dövlə t Proqramı (2008-2015); 
� Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlə t Proqramı (2009-2013); 
� “Əhalinin ə rzaq mə hsulları ilə  etibarlı tə minatına dair Dövlə t Proqramı” (2009-2015); 
� Azə rbaycanın 2020-ci il proqramı üzrə  baxışı kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişafı ilə  

ə laqə dar ə lavə  siyasə tlə r müə yyə nlə şdirir.  
 
Müxtə lif Dövlə t agentliklə ri kə nd tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si sektorunda çox 
vacib rol oynayırlar.nazirlə r Kabinetinin Kə nd Siyasə ti şöbə si və  Prezident Administrasiyasıın 
Aqrar siyasə t mə sə lə lə ri Departamenti kə nd tə sə rrüfatı və  kə ndlə rlə  bağlı siyasə tin hə yata 
keçirilmə sinə  rə hbə rliik edirlə r.Nazirlə r Kabinetində n başqa, Milli Assambleya və  müxtə lif 
Nazirliklə r və  agentliklə r də  inkişaf üzrə  müxtə lif Dövlə t Proqramlarının planlaşdırılması, 
hazırlanması və  icrasına töhfə  verirlə r. 
 
İnstitusional sistem siyasə t mühitini ə ks etdirdiyi üçün müxtə lif maraqlı tə rə flə rin kə nd 
tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si ilə  ə laqə dar və zifə lə ri aydın şə kildə  
müə yyə nlə şdirilmə mişdir. 
 
Görüşlə r keçirilmiş bütün maraqlı tə rə flə r hesab edir ki, müxtə lif akspektlə rlə  müxtə lif 
departamentlə r və  Nazirliklə r mə şğul olduğu üçün kə nd tə sə rrüfatının inkişafı ilə  kə ndlə rin 
inkişafı arasında fə rq müə yyə nlə şdirilmə sinə  ehtiyac vardır. 
 
Müxtə lif maraqlı tə rə flə r  diqqə tdə n uzaq qalmış kə nd yerlə rinin ciddi problemlə ri və  qismə n 
də stə klə nə n kə nd tə sə rrüfatının inkişafı ilə  mə şğul olmaq üçün dövlə t siyasə tlə rinin və  ümumi 
yanaşmanın tə kmillə şdirilmə sinə  tə lə batın olduğunu ifadə  etmişlə r. 
 
Kə ndlə rin inkişafına dair konkret siyasə tə   və  proqramlar və  Nazirliklə r arasında lə ngiyə n, 
gözdə n qaçırılan və  toxunulmayan müə yyə n aspektlə rin (aqro-turizm və  s.) hə ll edilmə sinə  
tə lə batın olduğuna dair consensus mövcuddur.  
 
Beynə lxalq ictimaiyyə t kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd sektorunun inkişafını ə lavə  olaraq irə lilə tmə k 
üçün fə aliyyə tlə rin gedişində  bu sektora də stə k göstə rmişdir.Nə ticə lə rdə n biri yaxın dövrlə rdə  
Parlament tə rə fində n müzakirə  olunmuş “Fermer tə şkilatları haqqında” Qanun layihə sidir.Lakin 
hazırda müzakirə  tə xirə  salınmışdır. 
 
Buna prioritet kimi baxılır.Belə  ki seminar iştirakçıları vurğulamışlar ki, kə nd yerlə rinin 
sakinlə rinin öz yerlə rində  yaşamağa davam etmə sini gözlə yiriksə , diqqə timizi ə rzaq 
tə hlükə sizliyinə  cə mlə şdirmə mə liyik, gə lirlə rin artırılması barə də  fermerlə rlə  (nümayə ndə lə r) 
danışmalıyıq.Fermerlə rin regional sə viyyə lə rdə  tə msil olunmasını tə şkil etmə k üçün onların 
hüquqi statusunun müə yyə nlə şdirilmə si vasitə silə  ə lavə  də stə k tə min edilmə lidir ki, burada 
fermerlə r öz maraqlarını ifadə  edə  bilsinlə r. 
 
 
� Regional/Yerli sə viyyə  
Yuxarıdakı dövlə t proqramlarının hamısı milli sə viyyə də  qə bul edilmişdir və  onlar milli və  
regional sə viyyə  üzrə  fə aliyyyə tlə ri, mə qsə dlə ri və  hə də flə ri (adə tə n, istehsal hə də flə rini və  s.) 
ə hatə  edirlə r.Yerli sə viyyə də  hazırlanmış və  ya qə bul edilmiş inkişaf və  heç bir inkişaf sə nə di 
və  ya strateji sə nə d yoxdur.Yerli dövlə t hakimiyyə ti orqanları institusional cə hə tdə n zə if və  
zə ruri potensiala malik olmayan qurumlar hesab edilirlə r.Ümumilikdə , onların rolu yerli 
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sə viyyə də  dövlə t siyasə tlə rinin idarə  edilmə si və  müvafiq Nazirliklə r üçün informasiya 
toplanması ilə  mə hdudlaşır. 
 
 
2. Kəndlərin inkişafına Dəstək proqramları  
Kə nd tə sə rrüfatına də stə k proqramlarının hamısı Dövlə t də stə k proqramlarına 
ə saslanır.Azə rbaycanın kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd sektorunun müxtə lif aspektlə rinə  yönə lmiş bir 
sıra proqramlar vardır.Ümumiyyə tlə , maliyyə  və saitlə ri seçilmiş bitkilə r (taxıl, şə kə r 
çuğunduru, pambıq) birbaşa istehsal subsidiyalarının verilmə si və  xidmə tlə rin göstə rilmə si, 
emal, mə hsulların yığımdan sonra idarə  olunması fə aliyyə tlə ri və  s. üçün dövlə t mülkiyyə tində  
olan müə ssisə lə rin yaradılması istiqamə tində  idarə  olunur. 
 
Də stə k proqramlarına misal olaraq, bitki istehsalı üçün birbaşa subsidiyaları (hə r ha üçün 
tə qribə n 50 ABŞ dolları, yanacaq xə rclə ri üçün hə r fermerə  50 ABŞ dolları və  dövlə t tə rə fində n 
satın alınan gübrə lə r üçün 50-70% güzə ştdə n ibarə t maddi yardım) ə hatə  edə n Yoxsulluğun 
azaldılması və  iqtisadi inkişaf Dövlə t Proqramını göstə rmə k olar. Bu tə dbirlə r son illə rdə  taxıl 
və  şə kə r çuğunduru istehsalında artımla nə ticə lə nmişdir. 
 
Bir çox maraqlı tə rə flə r daha çox bitkiyə  də stə k göstə rilmə sinə  və  xüsusilə , ixrac üçün nə zə rdə  
tutulan ə lavə  də yə rə  malik birkilə rə  də stə k göstə rilmə sinə  tə lə batın olduğunu bildirmişlə r.İxraca 
də stə k göstə rmə yə  deyil, Azə rbaycanın yalnız bir neçə  MDB ölkə sinə  və  ya Türk vasitə çilə rin6 
kömə yi ilə  ixrac hə yata keçirmə sini nə zə rdə  tutaraq, idxalı ə və z etmə yə  yönə lmiş hazırkı 
siyasə tlə r ixracı mə hdudlaşdıran siyasə tlə r kimi qə bul edilir. 
 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı na dair Dövlə t Proqramı (2009-2013) çə rçivə sində  digə r bir 
nümunə  fermerlə rə  xidmə t göstə rə n dövlə t mülkiyyə tində  olan soyuducu mə rkə zlə rin 
yaradılmasıdır. Bir çox maraqlı tə rə flə r idarə çiliyin tə kmillə şdirilmə sinə  və  dövlə tin toplama 
mə rkə zlə ri üçün müvafiq keyfiyyə tə  zə manə t standartlarının tə tbiq edilmə sinə  ehtiyac olduğunu 
bildirmişlə r.Hazırda kə nd yerlə rində  gə lirlə rin şaxə lə ndirilmə si və  icma sə viyyə sində  vasitə çilik 
mə sə lə lə ri ilə  mə şğul olan heç bir də stə k proqramı hə yata keçirilmir. 
 
Bütün seminar iştirakçıları razılaşmışlar ki, kə nd yerlə rində  inkişafa mane olan ciddi 
mə hdudiyyə tlə r mövcuddur7.Buna görə  də  kə nd yerlə rində  investisiya mühiti qə naə tbə xş 
deyildir8 və  dövlə t tə rə fində n xüsusi stimullara ehtiyac vardır. 
Maraqlı tə rə flə rin hamısı hə mçinin razılaşmışlar ki, dövlə t proqramlarının ə lavə  
tə kmillə şdirilmə sinə  və  genişlə ndirilmə sinə  ehtiyac vardır.Bundan başqa, dövlə t xidmə tlə rinin 
institusional potensialının artırılmasına və  biliklə rin artırılması xidmə tlə rinin keyfiyyə tinin 

                                                           
6Dövlə t informasiya qeyri-müə yyə nliyini aradan qaldırmaq üçün hə yata keçirdiyi sə ylə rin gedişində  hazırda, 
fermerlə r üçün informasiya tə min etmə yi nə zə rdə  tutan regional MIS  mə rkə zlə rinə  investisiya yatırmaqdadır.  
7Ucqar ə razilə rdə  aşağı keyfiyyə tli yollar mövcuddur, bə zən içmə li su və  drenaj sistemlə ri ümumiyyə tlə  yoxdur, 
kə nd yerlə rində  kiçik miqyaslı və  ya heç bir ə lavə  də yə rə  malik olmayan istehsal mövcuddur, bazarla ə laqə dar 
ciddi problemlə r vardır (o cümlə də n monopoliyaya çevrilmiş dövlə t müə ssisə lə rində n müxtə lif satınalmalar hə yata 
keçirə n istehsal üçün dövlə t tə rə fində n qiymə tlə rin müə yyə nlə şdirilmə si), istehsal artıqlığı vardır, hava haqqında 
mötə bə r mə lumatlara və  proqnozlara çıxış imkanı zə ifdir. Heç bir informasiya ə  ya xarici bazarlara ixrac üçün 
də stə k göstə rilmir,fermerlə r üçün mə hdud sığorta imkanları, torpaqların qıtlığının, şoranlaşmasının və  eroziyasının 
artması ilə  ə laqə dar problemlə rkə nd tə sə rrüfatı sektorundan zə if istifadə  edilmə sinə  və  onun mə hsuldarlığının aşağı 
olmasına şə rait yaradır. 
8Şə hə r və  kə nd yerlə rində  hə tta dövlə t orqanlarının mə murlarının ə mə k haqları arasında fə rq vardır.Telefon və  ya 
internet xidmə tlə rinin keyfiyyə ti kə nd yerlə rində  pisdir və  qiymə tlə ri bir neçə  də fə  yüksə kdir. 
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yaxşılaşdırılmasına da ehtiyac duyulur.Hazırda bu maneə lə rin bə zilə ri ilə  donorlar mə şğul 
olurlar9. 
 
Maraqlı tə rə flə rin bir çoxu tə krarə n qeyd etmişlə r ki, elm sahə si üçün investisiyalardan istifadə  
edilmə si və  elmi institutların maliyyə lə şdirilmə si aşağı sə viyyə də dir və  inkişaf gözlə yiriksə , bu 
və ziyyə tin yaxşılaşdırılması tə lə b olunur10. 
 
3. Maraqlı tərəflərin siyasət sənədlərinin və dəstək proqramlarının hazırlanmasında 

iştirakı  
Də stə k proqramlarının hamısı, ə sasə n, yuxarıdan-aşağıya doğru yanaşmadan istifadə  edilmə klə  
hazırlanır və  müvafiq Nazirliklə r tə rə fində n hə yata keçirilir. Maraqlı tə rə flə rin (yerli sə viyyə də  
icra orqanları, bə lə diyyə lə r, elmi müə ssisə lə r) iştirakı qeydlə rin edilmə si üçün sə nə dlə rin 
paylanması  ilə  tə min edilir.  
 
Kə nd ə halisinin böyük bir qisminin tə msil olunmadığı faktı nə zə rə  alınarsa, iştirak prosesinin 
yaxşılaşdırılmasına aşkar tə lə batın olduğunu söylə mə k lazımdır. 
 
4. Siyasət sənədlərinin və dəstək proqramlarının hazırlanmasında istifadə edilən 

statistika   
Dövlə t Statistika Komitə si ölkə  üzrə  proqramların tə hlili üçün istifadə  edilə n statistikanı 
hazırlayır.Hesabatlar illik ə sasla hökumə tə  göndə rilir və  daha sonra rə smi dövlə t statistikası 
kimi də rc olunur.Torpaqların sə nə dlə şdirilmə sinin tə kmillə şdirilmə si və  onların 
birlə şdirilmə sinə  kömə k göstə rilmə si sə ylə rinin gedişində  hazırda 20 regional kadastr idarə si 
kə nd yerlə rinə  xidmə tlə r göstə rir. 
 
5. Siyasət sənədlərindəki və dəstək proqramlarındakı göstəricilər və hədəflər  
Bütün proqramlara mə hsul üzrə  kə miyyə tlə  bağlı hə də flə r daxil edilmişdir ki, bu da proqram 
nə ticə lə rinin qiymə tlə ndirilmə sinə  imkan verir.Hökumə tin istifadə  etdiyi metod monitorinqin 
nə ticə lə rinə  və  ya kə miyyə t göstə ricilə rinə  nail olunmasına daha çox diqqə t yetirir. 
 
6. Digər Nazirliklərin və digər maraqlı tərəflərin həyata keçirdikləri proqramlarla 

qarşılıqlı əlaqə  
Hökumə tin daxilində  müxtə lif Nazirliklə r araslnda ə mə kdaşlığı nə zə rdə  tutan qarşılıqlı 
ə laqə lə rə  gə lincə , belə  qə naə t mövcuddur ki, Nazirliklə r müxtə lif dövlə t proqramları barə də  
mə lumatlıdırlar.Lakin Nazirliklə r arasında ə mə kdaşlıq üçün heç bir konkret mexanizm 
yaradılmamışdır.Ümumilikdə , daha hə rtə rə fli ə məkdaşlığa ehtiyac vardır. 
 
7. İnvestisiya dəstək mexanizmləri və kreditlərdən istifadə imkanları 
Azə rbaycan, ə sasə n, birbaşa ödə nişlə r və  dövlə t xidmə ti tə chizatçıları vasitə silə , kə nd 
tə sə rrüfatı subsidiyalarına tə qribə n 460 milyon Avro sə rf edir.Ümumilikdə , proqramların heç 
biri hökumə t və  benefisiarlar (icmalar və  ya istehsalçılar) arasında investisiya də stə yinə  (birgə  
maliyyə lə şdirmə ) ə saslanmır. 
 
Paralel olaraq, kreditlə rdə n istifadə  imkanı son bir neçə  ildə  yaxşılaşmaqdadır.Bu, qismə n 
hə min prioritetlə  mə şğul olan ayrıca dövlə t agentliyinin tə şkil edilmə si ilə  ə laqə dardır.bu 
prioritet. Lakin kə nd yerlə rinin sakinlə ri üçün kreditlə rdə n istifadə  imkanı mə hduddur.Kiçik 
fermerlə r və  qida istehsal edə n fermerlə r kreditlə rin mə hsul dövrlə rinə  uyğunlaşdırılmayan geri 
                                                           
9Dünya Bankı biliklə rin artırılması üzrə  10 mə rkə zə  də stə k göstə rmişdir, lakin onların maliyyə  yardımı başa 
çatdıqdan sonra növbə ti müddə tdə  öz işlə rini necə  davam etdirə cə yi aydın deyildir. 
10Nümunə  kimi suvarılan torpaqlarda taxılı, 1 ha-dan 5 ton mə hsul ə ldə  edilmə sinin mümkünlüyünə  baxmayaraq,  
3 ton mə hsulun alınmasını göstə rmə k olar.  
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ödə nilmə si şə rtlə rində n ə ziyyə t çə kirlə r.Əlavə  tə minatların olmaması və  yüksə k faiz də rə cə lə ri 
(20 və  25%) də  hə mçinin narahatedicidir.Hə mçinin fermerlə rin kreditlə rdə n istifadə  imkanı 
barə də  mə lumatı zə ifdir. 
 
8. Kənd təsərrüfatının və kənlərin inkişafına dəstək üzrə institusional struktur  
 
Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi kə nd tə sə rrüfatı sahə sində  dövlə t siyasə tini hə yata keçirir (ə sasə n, 
kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının istehsalı (ə sas və  emal), xidmə tlə r, istehsalçılar üçün informasiya 
tə minatı, meliorasiya və  su tə sə rrüfatı, heyvanların və  bitkilə rin sağlamlığı və  torpaqların idarə  
edilmə si, elmi-texniki də stə k siyasə tinin və  ə rzaq tə hlükə sizliyinin hə yata keçirilmə si ilə  
ə laqə dar). İnvestisiyaların, proqram və  layihə lə rin hazırlanması şöbə si siyasə t və  proqram 
hazırlayan ə n münasib struktur bölmə sidir. 
 
Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinin tə rkibində  13 tə dqiqat institutu (sektor, şə rab, taxıl, torpaq, mal-
qara və  s.) fə aliyyə t göstə rir. Kə nd Tə sə rrüfatının İqtisadiyyatı və  Tə şkili İnstitutu  kə nd 
iqtisadiyyatı mə sə lə lə ri ilə  mə şğul olur. Hə min institutlar müntə zə m olaraq illik hesabatlar və  
tövsiyə lə r də rc edirlə r ki, onlardan siyasə tlə r və  Dövlə t proqramların hazırlamaq üçün bütün 
maraqlı tə rə flə r istifadə  edirlə r.Bu elmi-tə dqiqat institutlarının Dövlə t Də stə yi Proqramlarının 
tə hlili və  hazırlanması sahə sində  rolu artırılmalıdır. 
 
Azə rbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hə mçinin ölkə nin kə nd siyasə tinin 
hazırlanmasında və  inkişaf üçün stimulların tə tbiqində  (o cümlə də n turizm üçün) vacib rola 
malikdir.İqtisadi İnkişaf Nazirliyi sağlamlıq, tə hsil, turizm proqramlarını koordinasiya edir və  
də stə k proqramlarını maliyyə  ə ldə  edilmə si üçün yönlə ndirir (xüsusilə , Regional inkişaf 
Departamenti vasitə silə ). 
 
Turizmin inkişafı proqramları bə zi ə razilə rdə  kə ndlə rin inkişafına müə yyə n tə sirə  malikdir, 
lakin ümumilikdə , kə nd turizmi və  eko-turizm bu proqramlara daxil edilmə mişdir. 
 
Konkret bir sektoral strategiyanın və ı fə aliyyə t planının hazırlanması və  hə yata keçirilmə si üzrə  
potensialın yaxşılaşdırılması mə qsə dilə , Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinin və  digə r Nazirliklə rin 
potensialının yaradılmasına / onlara də stə k göstə rilmə sinə  ehtiyac vardır. 
 
9. Nəticələr və tövsiyələr:  

 
� Azə rbaycan ENPARD tə şə bbüsündə , o cümlə də n ikitə rə fli və  çoxtə rə fli tə şə bbüslə rdə  

iştirak etmə kdə  maraqlıdır. ENPARD metodları  Sektoral Siyasə tə  Də stə k Proqramının 
nə ticə lə ri üzrə  kə nd tə sə rrüfatı və  kə nd sektorunun quruculuğu sahə sində  islahatlar üçün 
ə lavə  stimul tə min edə  bilə r. 

 
� Kə ndlə rin inkişafı ölkə  üçün prioritetlə rdə n biri olsa da, ona indiyə də k lazımi diqqə t 

yetirilmə mişdir. Baxmayaraq ki, kə ndlə rin inkişafının daha çox qeyri-kə nd tə sə rrüfatı və  
icma ilə  ə laqə dar aspektlə rinə  daha çox yönə lmiş  dövlə t siyasə tlə rində  və  
maliyyə lə şdirmə sində  tə kmillə şdirilmə yə  dair konsensus (sə nə dlə rə  daxil edilmə , 
yarımxarakterik proqramların işlə nib hazırlanması) mövcuddur. Lakin bu sektorun 
ə hə miyyə ti barə də  mə lumatlılıq artmaqdadır ki, bu da kə nd yerlə rində  ümumi və ziyyə ti 
yaxşılaşdıra bilə r. 

 
� Baxmayaraq ki, Azə rbaycan kə nd tə sə rrüfatına göstə rilə n də stə yi artırmaqdadır, lakin 

müvafiq siyasə tlə rin və  maliyyə lə şdirmə nin olmaması kə ndlə rin inkişafına və  xüsusilə , 
kə nd yerlə rində  gə lirlə rin şaxə lə ndirilmə sinə  mə hdud diqqə tin ayrılması ilə  nə ticə lə nmişdir 
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nə ticə lə nmişdir. Buna görə  də  tövsiyə  edilir ki, 2-ci absis oxunun göstə rdiyi fə aliyyə tlə r tipli 
fə aliyyə tlə r çə rçivə sində  ENPARD də stə yi kə nd yerlə rinin bütün ə halisi üçün (qeyri-kə nd 
tə sə rrüfatı və  qidalanmaya yönə lmiş kə nd sakinlə ri və  icmaları) də stə k tə dbirlə rinə , 1-ci 
basis oxu tipli imkanlar isə  yalnız (şə xsi) kə nd tə sə rrüfatı xarakterli kiçik və  orta 
müə ssisə lə rə  yönə lsin. Dövlə t tə rə fində n müvafiq maliyyə nin ayrılacağı ümidverici deyildir 
və  buna görə  də  bu metod son benefisiarlara investisiya də stə yinə  ə saslanmalıdır.   
 

� ENPARD tə rə fində n də stə klə nə n texniki yardımdan maraqlı tə rə flə rin ə lavə  potensialını 
yaratmaq və  artıq müə yyə nlə şdirilmiş ehtiyaclara uyğun olaraq, bütün sə viyyə lə rdə  
mə lumatlılığın artırılması üçün lazımi şə kildə  istifadə  edilmə lidir.  

 
� Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyi və  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi seçilmiş kə nd tə sə rrüfatı sahə lə rinə  

(taxıl, şə kə r çuğunduru, pambıq və  s.) birbaşa subsidiyaların verilmə si, hə mçinin dövlə t 
tə rə fində n idarə  olunan xidmə t tə chizatçılarının tə şkil edilmə si üçün yaradılmış mövcud 
dövlə t də stə yi proqramlarına və  institusional struktura rə hbə rlik edə n ə sas qurumlardır. 
Kə nd icmalarının prioritetlə rin, nə ticə lə rin müə yyə nlə şdirilmə sində  geniş şə kildə  iştirakına 
və  mə rkə zi, regional və  yerli sə viyyə lə rdə  birgə  maliyyə lə şdirmə yə   cə lb edilmə sinə  
ə saslanan ENPARD metodu cə lb edilə n institutların genişlə ndirilmə sini tə lə b edə  bilə r.  
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Əlavə 2: Kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı sahəsində mövcud proqramlar 

Azərbaycan dövləti 
Dövlə t iqtisadi fə aliyyə tlə rin şaxə lə ndirilmə si, qeyri-neft sektorunun və  kə nd regionlarının 
inkişafı üzrə  Strategiyanın hə yata keçirilmə sində n sonra bir neçə  Dövlə t də stə yi proqramı 
hazırlamış və  onları hə yata keçirmişdir. Bir mə qamda, kə ndlə rin inkişafı mə sə lə lə rinə  toxunan 
ayrıca bir proqram tə klif edilmişdir, lakin Maliyyə  Nazirliyi və  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı çə rçivə sində  kifayə t qə də r tə dbirin 
mövcud olduğu qə naə tinə  gə lə rə k, hə min proqramdan imtina etmişlə r.  
 
� Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı (YAİİDP- 2003-2005) və 

(2008-2015):  
Bu Dövlə t Proqramının 2003-2005-ci illə rdə  hə yata keçirilmə si ümumi makroiqtisadi sabitliyin 
qorunub saxlanması, dinamik iqtisadi artımını tə min edilmə si, inflyasiyanın qarşısının alınması 
və  müvafiq sə viyyə lə rdə  mübadilə  də rə cə lə rinin saxlanması ilə  nə ticə lə nmişdir.Dövlə t Ünvanlı 
Sosial Yardım Proqramının hə yata keçirilmə si üçün BVF-də n (2001-ci ildə  119 milyon $) və  
Dünya Bankından (2003-cü ildə  17 milyon $) kreditlə r almışdır. Hazırda 100 000-də n artıq ev 
tə sə rrüfatı daimi olaraq belə  maliyyə  yardımı alır. Əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması 
sahə sində  müsbə t prosesi davam etdirmə k üçün  proqramın ikinci mə rhə lə si - Yoxsulluğun 
azaldılması və  dayanıqlı inkişaf Dövlə t Proqramı (2008-2015) (SPPRSD) hə yata keçirilmişdir. 
 
YADİDP üzrə  2008-2015-ci illə r üçün aşağıdakı strateji mə qsə dlə r müə yyə nlə şdirilmişdir:   

� makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması və  qeyri-neft sektorunun balanslaşdırılmış 
inkişafı vasitə silə  dayanıqlı iqtisadi inkişafın tə min edilmə si; 

� gə lir yaradan fə aliyyə tlə rin artırılması və  ə halinin ə n yoxsul tə bə qə lərinin sayının 
ə hə miyyə tli də rə cə də  azaldılması; 

� effektiv sosial müdafiə  sisteminin yaradılması vasitə silə , yaşlılar, aztə minatlı ailə lə r və  
ə halinin hə ssas qrupları üçün sosial risklə rin azaldılması; 

� qaçqınların və  mə cburi köçkünlə rin hə yat şə raitinin yaxşılaşdırılmasına yönə lmiş 
fə aliyyə tlə rin sistemli şə kildə  hə yata keçirilmə sinin davam etdirilmə si;  

� ə sas sə hiyyə  və  tə hsil xidmə tlə rinin keyfiyyə tinin yaxşılaşdırılması və  onlardan bə rabə r 
istifadə  imkanlarının tə min edilmə si;  

� sosial infrastrukturun inkişaf etdirilmə si, kommunal xidmə tlə r sisteminin 
yaxşılaşdırılması;  

� ə traf mühitin və ziyyə tinin yaxşılaşdırılması və  ə traf mühitin dayanıqlı idarə  edilmə sinin 
tə min edilmə si;  

� gender bə rabə rliyinin tə bliğ və  müdafiə  edilmə si; 
� institusional islahatların davam etdirilmə si və  yaxşı idarə etmə nin tə kmillə şdirilmə si.  

 
Əsasə n kə ndlə rin inkişafı ilə  ə laqə dar mə sə lə lə rə  gə lincə , proqram öz diqqə tini kə nd tə sə rrüfatı 
sektorunun sə mə rə liliyinin artırılmasına, yönə lmiş institusional islahatların davam 
etdirilmə sinə , vergi siyasə tlə rinin nə zə rdə n keçirilmə sinə  (kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının 
istehsalçıları istisna olmaqla), kə nd yerlə rində  mə şğulluğa və  özünümə şğulluğa də stə k 
göstə rilmə sinə  və  maliyyə yə  (kreditlə rə ) çıxışın yaxşılaşdırılmasına, mə hsul sığortası 
mexanizmlə rinə , keyfiyyə tə  tə minat standartlarının tə tbiqinə , hə mçinin özə l baytarlıq 
xidmə tlə rinin və  mə slə hə t xidmə tlə rinin hə cminin yaxşılaşdırılmasına cə mlə şdirmişdir.     
 
Yuxarıda qeyd edilmiş proqrama misal olaraq, bitki istehsalı üçün birbaşa subsidiyaları (hə r ha 
üçün tə qribə n 50 ABŞ dolları, yanacaq xə rclə ri üçün hə r fermerə  50 ABŞ dolları və  dövlə t 
tə rə fində n satın alınan gübrə lə r üçün 50-70% güzə ştdə n ibarə t maddi yardım)göstə rmə k olar.. 
Bu tə dbirlə r ötə n illə rdə  taxıl və  şə kə r çuğunduru istehsalında artımla nə ticə lə nmişdir. 

58



 
 

 

 
Bir çox maraqlı tə rə flə r bildirmişlə r ki, də stə k proqramının yalnız taxıl bitkilə ri ilə  
mə hdudlaşmayıb, daha çox kə nd tə sə rrüfatı bitkisini ə hatə  etmə si, xüsusilə , ixrac üçün nə zə rdə  
tutulan ə lavə  də yə rə  malik bitkilə rə  də stə k göstə rmə si üçün onun genişlə ndirilmə sinə  ehtiyac 
vardır. 
 
� Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı (2004-2008) və (2009-2013): 
2003-cü ildə  Azə rbaycan hökumə ti regional inkişafla bağlı çox də yə rli və  vacib bir proqram 
elan etmişdir. Hökumə t bu proqram çə rçivə sində  regionların sosial və  iqtisadi infrastrukturunda 
və  kə nd ə halisi üçün gə lir yaradan fə aliyyə tlə rdə  artıma nail olmağı nə zə rdə  tutur. Proqram 
çə rçivə sində  fə aliyyə tlə rdə n biri fermerlə rə  xidmə tlə r göstə rə n dövlə t mülkiyyə tində  olan 
soyuducu mə rkə zlə rin yaradılması olmuşdur. 
 
� “Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaqla etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” 

(ƏƏETD - 2009-2015: 
Bu proqram Azə rbaycanda ə rzaq tə hlükə sizliyi ilə  ə laqə dar ə sas siyasə t sə nə didir. İcra 
Tə dbirlə ri Planının ə sas mə qsə dlə ri aşağıdakılardır:  

o Makroitisadi sabitliyin və  dayanıqlılığın tə min edilmə si;  
o Torpaqlardan və  sudan istifadə nin sə mə rə liliyinin artırılması; 
o Mə hsul istehsalının yaxşılaşdırılması; 
o Heyvandarlığın yaxşılaşdırılması;  
o Aqro-lizinq şirkə tinin güclə ndirilmə si və  genişlə ndirilmə si;  
o dövlə t baytarlıq xidmə tlə rinin yaxşılaşdırılması; 
o bitkilə rin mühafizə si xidmə tlə rinin yaxşılaşdırılması; 
o bu sector üçün enerji tə chizatının (qaz və  elektrik enerjisi) yaxşılaşdırılması; 
o sahibkarlığa və  aqrobiznesə  də stə k göstə rilmə si;  
o ə rzaq tə hlükə sizliyi xidmə tlə rinin güclə ndirilmə si;  
o ə rzaq tə hlükə sizliyinin yaxşılaşdırılması (fövqə ladə  hallar və  ə rzaq ehtiyatları)  
o tə dqiqat və  inkişaf sisteminin güclə ndirilmə si. 

 
Aİ 
Aİ-Azə rbaycan araslnda AQS Fə aliyyə t Planı (ENP AP) 31 dekabr 2011-ci il tarixində  başa 
çatmışdır. Aİ və  Azə rbaycan hə r hansı bir Assosiasiya Sazişinin imzalanmasınadə k (hazırda 
tə dricə n davam etmə kdə  olan razılaşdırılma mə rhə lə sində dir) ə laqə lə rini mə hdudlaşdırmamağı 
razılaşdırmışlar.Də rin və  Hə rtə rə fli Azad Ticarə t Zonasına (DHATZ) dair danışıqlar başlana 
bilmə z, belə  ki bunun üçün Azə rbaycanın ÜTT-yə  üzv olması tə lə b olunur ki, Azə rbaycan 
hazırda bu tə şkilatın üzvü deyildir. 
 
AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ VƏ KƏND YERLƏRİN İNKİŞAF 
ETDİRİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ Aİ İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ EU  
 
1. Kənd təsərrüfatının və kəndlərin inkişafına Dəstək Proqramı – Sektoral Büdcə Dəstəyi  
Proqramın mə qsə di Azə rbaycanın iqtisadiyyatını şaxə lə ndirmə k üçün dayanıqlı kə nd 
tə sə rrüfatınınvə  kə ndlə rin inkişafına də stə k göstə rmə kdir.Proqramın üç xüsusi mə qsə di vardır. 
Hə min mə qsə dlə r Azə rbycanın kə nd tə sə rrüfatının strategiya mə qsə dlə rinin 
prioritetlə şdirilmə sini nə zə rdə  tutur və  “Əhalinin ə rzaqla etibarlı tə minatına dair Dövlə t 
Proqramı”nın mə qsə dlə ri ilə  ə laqə dardırlar: 
 

� Tə hlükə siz keyfiyyə tli ə rzaq ə ldə  edilmə si imkanının artırılması; 
� Ərzağın ə ldə  olunmasının və  tə chizatının stabillə şdirilmə si; 
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� Biznes mühitinin və  institusional potensialın yaxşılaşdırılması vasitə silə , kə nd 
tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si sahə sində  sahibkarlığın tə şviq 
edilmə si. 

Yuxarıdakı mə qsə dlə rlə  ə laqə dar gözlə nilə n nə ticə lə rə  daxildir:  
� Tə hlükə siz ə rzaq ə ldə  edilmə si imkanının artması;  
� Risklə rin idarə  edilmə sinin yaxşılaşdırılması vasitə silə , ə rzaq ə ldə  edilmə sinin və  

tə chizatının stabillə şmə si; 
Biznes mühitinin və  institusional potensialın yaxşılaşdırılması vasitə silə , kə nd 
tə sə rrüfatının və  kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si sahə sində  sahibkarlığın tə şviq 
edilmə si. 
 

Maliyyələşdirmə 13 000 000 €  (indikativ mə blə ğ) 
Müddət 3 il 
Başlama tarixi 2012-ci ilin sonuna gözlə nilir  

 
2. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin heyvanların identifikasiyası və ev təsərrüfatlarının reyestri 
üzrə milli sistemə hazırlaşmasına dəstək – Tvinninq layihəsi 
Layihə nin mə qsə di: Heyvanların identifikasiyası və  yoxlanması üzrə  sistem üçün hazırlaşma 
üçün ümumilikdə , xüsusi yardım vasitə silə  baytarlıq xidmə tlə rinin güclə ndirilmə si  
 

o Birinci komponent, Mə lumatlılığın artırılması və  islahat.  
o İkinci komponent, İnstitusional strukturun və  I&R sisteminə  dair Konsepsiyanın 

hazırlanması.  
o Üçüncü komponent, Sistem üçün qanunvericilik bazasının və  büdcə  şə rtinin 

hazırlanması. 
o Dördüncü komponeny, İcraya hazırlıq. Bu komponent layihə nin başa çatmasından 

sonra onun davam etdirilmə sinə  imkan verə  bilə cə k icra tə dbirlə rinin və  yarış atları/cins 
atlar üzrə  proqramın hazırlanmasına yönə lə  bilə r. 

 
Maliyyələşdirmə 1 000 000 €  
Müddət  21 ay  
Başlanğıc tarixi Aprel 2011 

 
 
3. Aİ/FAO-nun 2010-2012-ci illərdə ərzaq təhlükəsizliyini artırmaq üçün 
innformasiyaların əlaqələndirilməsinə və qərar qəbul etməyə dair Proqramı  
 
Azə rbaycandakı proqramın mə qsə di dövlə tin qeyri-neft sektorlarının inkişaf etdirilmə si ilə  
iqtisadiyyatı şaxə lə ndirmə k strategiyasının bir hissə si kimi, dövlə tin kə nd tə sə rrüfatının, 
xüsusilə , kiçik və  orta fermer tə sə rrüfatlarının fə aliyyə tini və  rə qabə tqabiliyyə tliliyini artırmaq 
prioritetinə  də stə k göstə rmə kdir.Ərzaq tə hlükə sizliyi siyasə tlə rinə  və  müdaxilə  fə aliyyə tlə rinə  
də stə k göstə rmə k üçün buna, hə də fə  alınmış milli tə sisatların, istehsalçıların, emalçıların və  
ticarə t birliklə rinin müvafiq statistikaları və  tə hlillə ri toplamaq, tə hlil etmə k və  onlardan istifadə  
etmə k potensialını artırmaqla nail olunacaqdır. 
 
Milli sə viyyə də n olan maraqlı tə rə flə rlə  birgə , Azə rbaycandakı Proqramın prioritetlə ri kimi,  
müdaxilə  fə aliyyə tlə rinin iki ə sas sahə si müə yyə nlə şdirilmişdir: 
 
• Fermer təsərrüfatlarına dair məlumatların monitorinqi sisteminin hazırlanması: 
milli institutların, xüsusilə , Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinin (KTN), İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 
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(İİN) və  Dövlə t Statistika Komitə sinin (DSK) kə nd tə sə rrüfatı sistemlə rinə  dair mə lumatları 
toplamaq, işlə yib hazırlamaq və  tə hlil etmə k sahə sində  potensialını, onların sə mə rə liliyini və  
iqtisadi fə aliyyə tini inkişaf etdirmə k üçün də stə k tə min edilə cə kdir ki, konkret istiqamə t 
elementlə ri tə min etmə k və  siyasə t müə yyə nlə şdirə n fiqurlara ə rzaq tə hlükə sizliyi strategiyaları, 
siyasə tlə ri və  müdaxilə  fə aliyyə tlə rinin hazırlanması və  hə yata keçirilmə si üçün də stə k 
göstə rmə k mümkün olsun.  
 
• Ərzaq balansına dair vərəqələrin (ƏBV) təkmilləşdirilməsi:  Siyasə t 
müə yyə nlə şdirə n fiqurlara ə rzaq və  kə nd tə sə rrüfatı sektorunda planlarınvə  strategiyaların 
hazırlanması sahə sində  kömə k etmə k üçün Dövlə t Statistika Komitə sinə   ƏBC metodlarını və  
üsullarını, hə mçinin sahə vi sorğuların hazırlanması və  yoxlanması vasitə silə  informasiyaların 
keyfiyyyə tini tə kmillə şdirmə si, hə mçinin milli heyə tin ƏBVdə ön istifadə  sahə sində  
bacarıqlarını güclə ndirmə si üçün də stə k göstə rilə cə kdir. 
 

Maliyyələşdirmə 3 000 000 €  dörd ölkə  arasında bölünmüşdür. 
Müddət 36 ay 
Başlama tarixi Yanvar 2010 

 
4. Tvinninq – Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sahəsində ilkin peşə təhsilinin 
gücləndirilməsi  
 
Ümumi mə qsə d davam edə n peşə  tə hsili strategiyası islahatını kə nd tə sə rrüfatı sahə sində  peşə  
tə hsilinə  doğru genişlə ndirmə k üçün Azə rbaycan Respublikası Tə hsil Nazirliyinin və  digə r 
benefisiar qurumların peşə  tə limi və  texniki orqanlarının potensialının artırılmasıdır. 
 
Layihə nin sonunadə k aşağıdakı nə ticə lə rə  nail olunacaqdır:  
 
Nə ticə  1.Kə nd tə sə rrüfatı sahə sində  bacarıqlara ə saslanan peşə  tə hsili sistemi üzrə  aralıq siyasə t 
və  fə aliyyə t planı hazırlanacaqdır. 
Nə ticə  2.Peşə  standartlarının nümunə si və  kə nd tə sə rrüfatının iqtisadiyyatı ilə  ə laqə dar tə dris 
proqramı hazırlanacaqdır. 
Nə ticə  3.Peşə  tə hsili verə n orta tə hsil müə ssisə lə rində n birində  və  ya bir neçə sində  formal və  
qeyri-formal tə limlə rin sınaq şə klində  tə tbiqi reallaşdırılacaqdır və  dayanıqlı icranı tə min etmə k 
üçün mə ktə b sə viyyə sində  strategiya hazırlanacaqdır. 
Nə ticə  4.Tə dris proqramı hazırlayanların, mə ktə blə rin rə hbə rliyinin və  müə llimlə rin Tvinninq 
layihə sinin hazırlanmasına və  onun nə ticə lə rinin yayılmasına də stə k göstə rmə si üçün onlar 
üçün müvafiq tə lim keçilə cə kdir. 
 

Maliyyələşdirmə 1 200 000 €  
Müddət  21 ay 
Başlama tarixi Avqust 2011 

 
5. Kənd təsərrüfatının faktiki yaxşılaşdırılması vasitəsilə Goranboy rayonunda məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması  
 
Ümumi mə qsə d mə cburi köçkünlə ri dayanıqlı iqtisadi inkişafa nai olmağa qadir və ziyyə tə  
gə tirmə klə , Azə rbaycanda regional sə viyyə də  və  yerli icma sə viyyə sində  yoxsulluğun 
azaldılmasına də stə k göstə rmə kdir. 
 
Layihə nin xüsusi mə qsə di icmaların bacarıqlarını güclə ndirmə k və  Yeni Veyisli mə cburi 
köçkün qə sə bə sinin iqtisadi dayanıqlılığını güclə ndirmə kdir. Bu mə qsə dlə , parniklə r vasitə silə  
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icmanın aqrar istehsal potensialının artırılması, icma üzvlə ri üçün gə lir potensialının və  
mə şğulluq imkanlarının yaxşılaşdırılması, peşə kar tə limlə r və  nümayişlə r vasitə silə  kə nd 
tə sə rrüfatı və  biznes bacarıqlarının ötürülmə si, icmaların müvafiq və  real bazarlarla 
ə laqə lə ndirilmə si, hə mçinin qonşu icmalarla də yə rli ə laqə lə rin formalaşdırlması  nə zə rdə  
tutulur.  
 
Gözlə nilə n nə ticə lə r: (1.) Fermerlə rin gə lir potensialını və  mə şğulluq imkanlarını 
stimullaşdıracaq 30 nə fə rlik qrupunun yaradılması; 2) 500 birbaşa benefisiar özlə rinin 
idarə etmə , kə nd tə sə rrüfatı, aqrobiznes, marketin və  liderlik sahə sində  bilik və  bacarıqlarını 
artıracaqdır;  3) 30 parnik yaradılacaqdır və  kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının istehsalı artacaqdır; 
4) Fermer qruplarının 500 nə fə r üzvünə  texniki yardım göstə rilə cə kdir; 5) Fermerlə rin müvafiq 
bazarlarla ə laqə lə ndirilmə si.  
 

Maliyyələşdirmə Aİ-nin də stə yi 209,000 €  (ümumi 234 000 Avrodan)   
Müddət  18 ay 
Başlama tarixi 2011-ci ilin sonu 

 
6. Keçmiş Sovet İttifaqında istifadə olunmamış kimyəvi maddələrin idarə edilməsi modeli 
kimi, köhnəlmiş pestisidlərin təkrar istifadəsinin aradan qaldırılması və qarşısının 
alınması üçün potensialın yaxşılaşdırılması (FAO tərəfindən həyata keçirilmişdir) 
 
 
Ümumi 
məqsəd: 

ENPI-nin Şə rq Regionnuda, Rusiya Federasiyası və  Mə rkə zi Asiya Ölkə lə rində  
(MAÖ) pestisidlə rdə n insanların sağlamlığına və  ə traf mühitə  risk yaranmasının 
azaldılmasına də stə k göstə rmə k  

Layihənin 
nəticələri: 

Köhnə lmiş pestisidlə rin və  çirklə ndirilmiş materialların idarə  edilmə si; 
Pestisidlə rin idarə  olunmasının güclə ndirilmə si;  
Çoxaahə li mə sə lə lə r / Regional tə şə bbüslə r; 
Proqramın / Layihə nin idarə  edilmə si 
Monitorinq və  qiymə tlə ndirmə .  

Layihənin 
məhsulu: 

1.1. Köhnə lmiş pestisidlə rin və  ə laqə li tullantıların inventarı; 
1.2. EKoloji riskllə rin idarə  olnuması və  insanların sağlamlığına və  ə traf mühitə  

risklə rin prioritetlə şdirilmə si;  
1.3. Köhnə lmiş pestisidlə rin yüksə k riskli ə razilə rdə  qorunması;  

 Bazel və  Stokholm Konvensiyalarının tə lə blə rinə  uyğun olaraq, qorunan 
ehtiyatların ekoloji cə hə tdə n tə hlükə siz zə rə rsizlə şdirilmə si.  

2.1. Pestisidlə rlə  bağlı qanunvericiliyin və  tə nzimlə yici bazanın nə zə rdə n 
keçirilmə si;   

2.2.  Pestisidlə rin ömrünün tə hlili və  effektiv idrə etmə  üçün maneə lə rin 
müə yyə nlə şdirilmə si;  

2.3.  Yüksə k də rə cə də  tə hlükə li pestisidlə rə  (YTP-lə r) daha aşağı riskə  malik 
alternativlə rin tə bliğ edilmə si; 

2.4. Milli sə viyyə də  istifadə  üçün kommunikasiya və  mariflə ndirici materialların 
hazırlanması; 

3.1. Koordinasiya, kommunikasiya, advokasi və  fandreyzinq; 
3.2. Tə hlükə li tullantıların idarə  edilmə si üzrə  regional zə rə rsizlə şdirmə  

potensialının qiymə tlə ndiirlmə si;  
3.3. Pestisidlə rin ömrünün idarə  edilmə sinə  dair tə lim;  
3.4. Pestisidlə rə  və  köhnə lmiş pestisidlə rin idarə  edilmə sinə  dair texniki 

qaydaların hazırlanması və  yayılması.  
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 4.1. Proqramın idarə  edilmə si (tə rə fdaşın kömə yinin strateji sə viyyə də  
koordinasiyası);  

4.2. Layihə nin idarə  edilmə si (ölkə  sə viyyə sində  fə aliyyə tlə rin hə yata 
keçirilmə sinin gündə lik idarə  edilmə si və  çoxsahə li kömə k).  

 5.1. Proqram sə viyyə sində  Monitorinq və  Qiymə tlə ndirmə  (donorlara illik 
hesabatı; AK və  birgə  maliyyə lə şdirmə  də stə yi və  s. üzrə  hesabatvermə nin 
koordinasiyasını daxil etmə k), hə mçinin aralıq müddə tdə  və  layihə nin sonunda 
layihə nin gedişatının və  tə sirinin müstə qil qiymə tlə ndirilmə si;   

5.2. Ölkə  sə viyyə sində  Monitorinq və  Qiymə tlə ndirmə  və  çoxsahə li kömə k üçün 
(xə rclə rə  nə zarə t edilmə sini və  razılaşdırılmış iş planı ilə  müqayisə də , icranın 
gedişatını daxil etmə k).   

 
Maliyyələşdirmə Aİ-nin də stə yi: 6 milyon €   
Müddət  48 ay 
Başlama tarixi 01/01/2012 

 
 
7. Planlaşdırılan proqramlar (hazırlıq mərhələsində) 
 
2011-ci il üçün İllik Fəaliyyət Planı – Kəndlərin İnkişafına Dəstək Proqramı – 19,5 milyon 
Avro   
Mə qsə d Proqramın iki xüsusi mə qsə di vardır: 1) potensial kə nd yerlə rində  ə məyin və  

sahibkarlığın sürə tlə  inkişaf etdirilmə si – kə nd bizneslə rinin dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyasını sürə tlə ndirmə k üçün onların tə lə batlarını ödə mə yə  qadir; 2) İİN-nin 
kə ndlə rin inkişafını efektiv və  sə mə rə li şə kildə  koordinasiya etmə si.   

Status Maliyyə lə şdirmə  Sazişi hazıra hazırlıq mə rhə lə sində dir, Azə rbaycan hökumə ti 
tə rə fində n imalanmanı və  ilk ödə niş üçün müraciə t olunmasını gözlə yir  

 
2011-ci il üçün İFP – Azərbaycanda Kənd Təsərrrüfatının və Kəndlrəin İnkişafına Dəstək 
Proqramı – 10 milyon Avro  
İlkin 
mə qsə dlə r 

Proqramın ümumi mə qsə di Azə rbaycan hökumə tinin iqtisadiyyatın 
şaxə lə ndirilmə si və  regionların dayanıqlı inkişafı sahə sində  sə ylə rinə  də stə k 
göstə rmə kdir. 
 
Proqramın xüsusi mə qsə dlə ri aşağıdakılardır:  

1. İcma ə saslı kə nd və  regional inkişaf proqramlarının yerli sə viyyə də  
hnazırlanmasına də stə k göstə rmə k üçün pilot proqram hazırlamaq;  

2. milli və  yerli dövlə t hakimiyyə ti orqanlarının regionların sosial-iqtisadi 
inkişafının artırılmasına yönə lmiş proqramlar planlaşdırmaq, hə yata 
keçirmə k və  onlara rə hbə rlik etmə k potensialını güclə ndirmə k;  

3. Müvafiq institutlara dövlə t büdcə si hesabına və  ya innovativ maliyyə  
birlə şdiirlmə si mexanizmi vasitə silə  ə lavə  malıiyyə lə şdiirlmə simümkün olan 
iri investisiya layihə lə rinin prioritetlə şdiirlmə sində , müə yyə nlə şdirilmə sində  
və  qiymə tlə ndirilmə sində  də stə k göstə rmə k;  

 
Statusu Müə yyə nlə şdirilmə  prosesində dir. 

 
 
IFAD 
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IFAD-ın Azə rbaycandakı strategiyasının mə qsə di dövlə tin yoxsulluğu ə hə miyyə tli də rə cə də  
azaltmaq və  diqqə tdə n kə narda qalmış kə d icmalarının hə yat şə raitini yaxşılaşdırmaq sə ylə rinə  
də stə k göstə rmə kdir. IFAD Yoxsulluğun azaldılması və  dayanıqlı inkişaf Dövlə t Proqramı 
çə rçivə sində  və  xüsusilə , kə nd iqtisadiyyatında aparıcı qüvvə  kimi, kə nd  yerlə rinin inkişaf 
etdirilmə sinə  və  kə nd tə sə rrüfatına də stə k göstə rir. IFAD, ə sasə n, KTN yanında Kə nd 
Tə sə rrüfatı Kreditlə ri üzrə  Dövlə t Agentliyi ilə  əmə kaşlıq edir. 2003-cü ildə n indiyə də k IFAD 
Azə rbaycanın kə nd yerlə rində  dörd müxtə lif inkişaf layihə si hə yata keçirmişdir və  hazırda da 
hə yata keçirmə kdə dir: Fermaların özə llə şdirilmə si Layihə si, Dağlıq və  yüksə k dağlıq ə razilə rin 
inkişaf etdirilmə si Proqramı, Şimal-qə rb və  Şimal-şə rq regionlarının inkişaf etdirilmə si 
Layihə si üzrə  Kə ndlə rin inkişaf etdirilmə si Layihə si.  
 

� Şimal-qərb üçün Kəndlərin inkişaf etdirilməsi Layihəsi  
32,3 milyon ABŞ dolları və sati ə hatə  edə n IFAD tə rə fində n də stə klə nə n layihə  
Azə rbaycanda  22 300 yoxsul ailə -kə ndli tə sə rrüfatının öz gə lirlə rini  artırmasına, ə rzaq 
tə hlükə sizliyinə  nail olunmasına kömə k edə cə k və  ölkə nin çiçə klə nə n iqtisadiyyatına də stə k 
göstə rə cə kdir. Layihə nin ümumi də yə ri 32,3 milyon ABŞ dollarıdır və  IFAD layihə  üçün 
17,2 milyon dollar tə min edə cə kdir (layihə  2009-2014-cü illə rdə  hə yata keçirilir).  
� Şimal-şərqin inkişaf etdirilməsi layihəsi  
Layihə  kə ndlə rin yoxsulluğunun xüsusilə  yüksə k sə viyyə də  olduğu regionlardan birində  
yerlə şir.2002-ci ildə  yerli ə halinin tə qribə n 58%-i yoxsul olmuş, onların dörddə  bir hissə si 
isə  hə ddində n artıq yoxsul olmuşdur. Layihə nin ümumi də yə ri 25,1 milyon ABŞ dollarıdır. 
IFAD-ın ayırdığı kreditin miqdarı 12,6 milyon ABŞ dollarıdır. Layihə nin ümumi mə qsə di 
ə rzaq tə hlükə sizliyinin və  gə lir yaradan imkanların artırılmasına də stə k göstə rmə klə , hə də fə  
alınmış ə razidə  suvarılan kə nd tə sə rrüfatından asılı olan ev tə sə rrüfatları üçün yaşayış 
şə raitini yaxşılaşdırmaqdır. Layihə  hə də fə  alınmış regionda Biznesin İnkişafı Mə rkə zlə rinə  
texniki yardım göstə rir.Mə sə lə n, Siyə zə n rayonunda İcma İnkişafı və  Biznes-İnformasiya 
Mə rkə zi yaradılmışdır və  o, yerli fermerlə rə  və  sahibkarlara informasiya, mə slə hə tlə r və  
digə r ə laqə li xidmə tlə r tə min edir. 
 

Dünya Bankı 
Dünya Bankı Azə rbaycan hökumə tinə  struktur islahatlarının, iri infrastruktur investisiyalarının 
və  kə nd yerlə rinin inkişafı proqramlarının tə mi edilmə si sahə sində  də stə k göstə rə n ə sas maliyyə  
institutudur.Hökumə tin Dünya Bankı ilə  ə mə kdaşlığı 1995-ci ildə n etibarə n başlanmışdır və  
hə min vaxtdan etibarə n 11 müxtə lif layihə  maliyyə lə şdirilmişdir.Layihə lə rin ümumi də yə ri 600 
milyon dollardan artıqdır. Dünya Bankı hökumə tə  Suvarma və  Drenaj İnfrastrukturunun 
Bə rpası və  Tamamlanması Layihə si, Azə rbaycanda ikinci şosse yolu Layihə si (ümumi də yə ri – 
505 milyon dollardır) və  Hacıqabul-Bə hramtə pə  şosse yolunun bə rpası layihə si kimi iri 
infrastruktur layihə lə rinin hə yata keçirilmə sində  ə hə miyyə tli maliyyə  də stə yi göstə rir. Bu 
infrastruktur investisiyaları kə nd yerlə rində  iqtisadi inkişaf üçün münasib şə rait yaradır. 
 
 
 
 
 

� Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi  
AzKİL Azə rbaycan hökumə ti və  Dünya Bankı tə rə fində n yaradılan və  maliyyə lə şdirilə n 
layihə  olub, KTN yanında Kə nd Tə sə rrüfatı Kreditlə ri üzrə  Dövlə t Agentliyi tə rə fində n 
hə yata keçirilir.Layihə nin mə qsə di Azə rbaycan kə ndlə rinin inkişafına investisiya 
qoymaqdır. O, xüsusilə , icma ə saslı infrastruktur layihə lə rini hə də fə  almışdır.  Layihə nin ilk 
mə rhə lə si 2004-cü ildə  başlanmış və  2008-ci ildə  başa çatmışdır. İkinci mə rhə lə  beş illik 
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müddə tə  planlaşdırılmışdır (2009-2013). Layihə nin ümumi büdcə si 46,6 milyon ABŞ 
dollarıdır.  
 
Kə nd İnvestisiya Layihə sinin (AZKİL) mə qsə dlə ri mikro layihə lə r hə yata keçirə n kə nd 
icmalarındakı ev tə sə rrüfatlarının infrastruktur xidmə tlə rinə  çıxışını yaxşılaşdırmaqla, 
Azə rbaycanda yaşayış standartlarını yaxşılaşdırmaqdır. Layihə  aşağıdakılar vasitə silə  kə nd 
icmalarındakı ev tə sə rrüfatlarının yaşam şə raitinin yaxşılaşdırılmasına kömə k etmişdir; a) 
birgə  inkişaf planlaşdırılmasına kömə k etmə klə  və  belə liklə , tə lə batları ödə mə k üçün 
potensialı artımaqla; b) kə nd icmaları tə rə fində n müə yyə nlə şdirilmiş kə nd infrastrukturunu 
prioritetə çevirmə klə  və  bə rpa etmə klə .  

 

FAO  
FAO Kə nd Tə sə rrüfatı Nazirliyinə  ə sas maraqlı tə rə flə r üçün  institusional islahatlar, potensial 
quruculuğu fə aliyyə tlə rinin tə min edilmə sində , yeni texnologiyaların tə tbiqində , hə mçinin 
inkişaf proqramlarının və  layihə lə rinin birbaşa hə yata keçirilmə sində  texniki yardım göstə rir. 
 
Bə zi layihə lə r ə sas ideyası dövlə t agentliklə rinə  və  ekspertlə rinə  xüsusi mə slə lə r üzrə  texniki 
yardım göstə rmə k olan xüsusi mövzulara  yönə lmişdir. Mə sə lə n, Heyvan xə stə liklə rinin 
transsə rhə d diaqnozunun güclə ndirilmə si, müşahidə si və  nə zarə ti üzrə  potensial Layihə sinin 
mə qsə di heyvandarlığı və  mə hsuldarlığı qorumaq, hə mçinin heyvanların və  heyvan mə nşə li 
mə hsulların yerli, regional və  beynə lxalq ticarə tinə  kömə k etmə kdir. Fermer tə sə rrüfatlarına 
dair mə lumat və  monitorinq isteminin yaradılmasına də stə k Layihə si kə nd tə sə rrüfatının 
maraqlı tə rə flə rinə  abaq xə stə liyini və  ev heyvanlarında digə r tə hlükə li xə stə liklə ri aradan 
qaldırmaqda də stə k göstə rmişdir.  
 
FAO Azə rbaycanda hə mçinin Ağdam rayon Layihə sinin yeni qə sə bə lə rində  mə cburi köçkünlə r 
və  qaçqınlar üçün kə ndlə rin inkifaı sahə sində  potensial quruculuğu fə aliyyə ti hə yata 
keçirmişdir.Layihə nin ə sas mə qsə di tə rə və z istehsalı ilə  mə şğul olan mə cburi köçkün 
fermerlə rə  də stə k göstə rmə k olmuşdur. Layihə nin pilot mə rhə lə si 2008-ci ildə  başa çatmışdır, 
növbə ti mə rhə lə si – Brilə şdirmə  mə rhə lə si isə  2009-cu ildə  başlanmışdır. Layihə  2009-2012-ci 
illə r üçün nə zə rdə  tutulmuşdur və  İsveç İnkişaf Kooperasiyası tə rə fində n 1 750 000 ABŞ dolları 
və sait hesabına maliyyə lə şdirmişdir. Layihə nin ə sas mə qsə di Fermerlə r üçün Sahə vi Mə ktə blə r  
və  Biznes Mə ktə blə ri tə şkil etmə klə , tə rə və z istehsalçıları üçün potensial yaradılması 
fə aliyyə tlə ri tə min etmə kdir. Layihə  nə ticə lə rinin dayanıqlılığına nail olmaq üçün kiçik qrantlar 
vasitə silə   aparıcı fermerlə rə  də stə k göstə rilmə si və  onların regionda mövcud olan Biznes-
Konsaltinq Mə rkə zlə ri ilə  ə laqə lə ndirilmə si nə zə rdə n keçirilir. Hazırkı mə rhə lə də , tender 
prosedurları nə ticə sində  üç Biznes-Konsalting Mə rkə zi seçilmişdir. 
 
USAID 
USAID kə nd tə sə rrüfatı və  aqrobiznes sektorunun dünya bazarlarında rə qabə tqabiliyə tli olmaq 
və  dayanıqlı iş imkanları ilə  tə min edilmə k üçün müvafiq kömə k, texnologiya, informasiya və  
tə limlə r ə ldə  etmə sini tə min etmə k üçün cə miyyə tin bu ə hə miyyə tli seqmentinə  ə hə miyyə tli 
investisiya yatırmışdır. Mə sə lə n, Kənd təsərrüfatı biznesinə dəstək və onun inkişaf etdirilməsi 
Layihəsi çə rçivə sində  Azə rbaycanın doqquz iqtisadi regionunun hə r birində .Biznes İnkişaf-
Resurs Mə rkə zlə ri açılmışdır. Hə min Mə rkə zlə r mikro və  kiçik müə ssisə lə rin üzvlə rinə  bazarla 
ə laqə lə r yaratmaqda kömə k etmə k, tə lim və  texniki yardım tə qdim etmə k, kə ndlə rin biznes 
müə ssisə lə rini bazarlar və  digə r iqtisadi imkanlarla ə laqə lə ndirmə k və  icma tə şkilatlarına 
dayanıqlı gə lir yaradan fə aliyyə tlə r üçün qrantlar vermə k vasitə silə , mikro və  kiçik 
müə ssisə lə rin inkişaf etdirilmə si üçün koordinasiya orqanı kimi çıxış edir. 
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USAID hə mçinin özünün Kənd Müəssisələrinin Rəqabətqabiliyyətliliyi Proqramı, sahibkarlıq-
biznes bacarıqlarına kömə k göstə rilmə sinə  yönə lmiş müxə tlif fə aliyyə tlə r vasitə silə  azad bazara 
istiqamə tlə nmə ni artırmaqla və  güclə ndirmə klə ,  kə nd yerlə rinin gə lirlə rinin artırılmasına 
də stə k göstə rmişdir. Dörd illik layihə  keyfiyyə t standartlarına, kə nd tə sə rrüfatı mə hsullarının 
istehsalına , bazarın və ziyyə tinə  və  ticarə t imkanlarına dair informasiyaların toplanmasına və  
yayılmasına kömə k edə cə kdir və  idarə etmə  sahə sində  tə limlə r tə qdim edə cə kdir.  
 
Bununla yanaşı, USAID Azə rbaycanın kə nd yerlə rinin icmalarının inkişaf etdirilmə sində  vacib 
rol oynayır.Mə sə lə n, o, İcma İnkişafı Fəaliyyəti hə yata keçirmişdir. Bu beşilliik proqram (8,5 
milyon ABŞ dolları) ötə n illə r ə rzində  Azə rbaycanın 66 rayonundan (şə hə r rayonu) 14-də  
fə aliyyə t gödtə rmişdir. Proqramın diqqə t mə rkə zində  və tə ndaşlar və  yerli hökumə t arasında 
ə mə kdaşlığı artırmaq; və tə ndaşların yerli qə rar qə buletmə də  iştirakını artırmaq və  və tə ndaşlar 
üçün iqtisadi imkanları artırmaq dayanmışdır. 
 
Digə r bir layihə nin - Sosial-iqtisadi inkişaf fəaliyyətinin (SİİF) mə qsə di icma tə rə fində n idarə  
edilə n infrastruktur layihə lə rinə  də stə k tə min etmə klə  və  SİİF-in hə də fə  götürdüyü və  digə r 
regionlarda maraqlı tə rə flə rin sosial-iqtisadi strategiyalar və  proqramlar üzrə  prioritetlə r 
müə yyə nlə şdirilmə sində  iştirakını güclə ndirmə klə , Azə rbaycanda regional sə viyyə də  sosial-
iqtisadi inkişafın artırılmasına kömə k göstə rmə kdir. Proqram Azə rbaycan dövlə ti tə rə fində n 
hə mmaliyyə lə şdirilir. 
 
USAID tə rə fində n maliyyə lə şdirilmiş ə n vacib layihə lə rdə n biri  Azərbaycanın ixracını 
şaxələndirməklə, onun Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasına dəstək göstərilməsi 
Layihəsi olmuşdur. Azə rbaycanda Ticarə t və  İnvestisiya İslahatlarına Də stə k Proqramı  
Azə rbaycanınÜmumdünya Ticarə t Tə şkilatına (ÜTT) daxil olmasına kömə k etmə klə  və  biznes 
şə raitində  islahatların aparılmasına də stə k göstə rmə klə , ticarə tin və  qeyri-neft sektoruna 
investisiyaların artırılması vasitə silə  iqtisadiartımın stimullaşdırılmasına kömə k etmişdir.  

Azə rbaycanın iqtisadiyyatı, ə sasə n, onun neft ixracı sayə sində  inkişaf etmişdir. Lakin 
iqtisadiyyatın neft və  qaz sektorlarında ticarə t və  investisiyalar arxa planda qalmışdır ki, bu da 
siyasə t və  tə nzimlə yici sistemdə  pozulmalar və  biznes üçün zə if mühitin olması ilə  bağlı 
olmuşdur.USAID-in Azərbaycanda Ticarət və İnvestisiya İslahatlarına Dəstək Proqramı 
Azə rbaycanın öz biznes mühitini yaxşılaşdırmasına və  dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına 
etmə sinə  kömə k etmişdir.  
 
TİİDPAzə rbaycanın ÜTT-yə  daxil olmasını sürə tlə ndirmə k üçün texniki yardım  və  tə limlə r 
tə min etimişdir.  
 
SDC  
İsveç dövlə ti İsveç İnkişaf Agentliyi (SİA) vasitə silə  Azə rbaycanın iki regionunda kə ndlə rin 
inkişafına hazırda də stə k göstə rir. 6 milyon İsveç kronu büdcə yə  malik olan hə r iki layihə  ə n 
hə ssas və ziyyə tdə  olan kə nd fermerlə rinə   qiymə t zə ncirini daha yaxşı tə hlil etmə sinə  və  oların 
bazara çıxışını yaxşılaşdırmasına də stə k göstə rmə k mə qsə dilə , “Yoxsullar üçün bazar”  
yanaşmasını tə tbiq edir. 
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