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Sorğu “Alliance Consulting Group Azerbaijan” və Azərbaycan
Respublikasinin Kiçik və Orta Biznesin İnkişafi Agentliyi tərəfindən 

verilmiş sifariş əsasında aparılmışdır

ALLIANCE CONSULTINGGROUPAZERBAIJAN

ALLIANCE CONSULTING GROUP 
AZERBAIJAN

Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, ev 129, mənzil 129, Bakı,
Azərbaycan

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN 
İNKİŞAFI AĞENTLİYİ

Nərimanov rayonu, Mustafa Kamal Atatürk pr., 134, Bakı,
Azərbaycan



Ümumi məlumat

o 21 sualdan ibarət sorğu anketi hazırlanaraq 172 fermer

arasında sorğular keçirilmişdir

o Sorğu sualları açıq və qapalı formada hazırlanmışdır

o Sorğuların bir hissəsi üz-üzə (F2F), digər bir hissəsi isə

pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq onlayn formada

(google form) keçirilmişdir

o Nəticələr daha sonra İBM SPSS məlumat bazasına

köçürülmüş və müvafiq olaraq emal edilmişdir

o Sorğu aparılan sahibkarlıq subyektləri Azərbaycanın

müxtəlif regionlarını əhatə etməklə təsadüfü (random)

üsulla seçilmişdir



Ümumi məlumat

Fermer təsərrüfatının aid olduğu kateqoriya?



Ümumi məlumat

Sahibkar subyektinin fəaliyyət forması?



Əkincilik və bağçılıq sektorunun gəlirlilik

səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? 



Torpaq sahəsində əkilən bitkilər

hansılardır? 
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Hazır məhsulun satış bazarları

hansılardır? 



Əgər ixrac edirsinizsə, hansı ölkəyə

ixrac edirsiniz məhsulunuzu? 



Əkin apardığınız torpaq sahəsi

mülkiyyət növü? 



İşçilərin bilik və bacarıqları sizi qane

edirmi? 



İstehsalın təşkili üçün kənardan işçi

qüvvəsi çəlb edirsinizmi? 



Subsidiya alırsınızmı? 



Subsidiya almaq üçün tətbiq edilən

prosedurlardan razısınızmı?



Subsidiya almaq üçün tətbiq edilən

elektron sistemdən istifadə edirsinizmi?



Aldığınız subsidiyalar xərclərinizin təxminən

neçə faizini ödəməyə xidmət edir?



Ayrılan subsidiya mexanizmindən

razısınızmı?



Gübrələrin keyfiyyətindən razısınızmı?



Zərərvericilərə qarşı mübarizə

vasitələrinin keyfiyyətindən razısınızmı?



İstehsal etdiyiniz məhsulların bazardakı

qiymətləri sizi qane edirmi?



Ümumilikdə əkinçilik və bağçılıq üzrə

dövlətin dəstək tədbirləri sizi qane edirmi?



NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYYƏLƏR

• Sorğuda iştirak edən fermerlərin böyük əksəriyyəti taxılçılıqla məşğul olurlar ki, bu

da ölkə üzrə əkin sahələrinin böyük hissəsinin məhz bu sahəyə ayrıldığını bir daha

təsdiq edir.

• Fermerlərin önəmli hissəsi il ərzində bir neçə əkinçılık məhsulları becərməklə

məşğul olurlar və sorğuda iştirak edənlərin yarısından çoxunun əkin sahəsi 2-10

hektar arasında dəyişir.

• Respondentlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yaratdığı elektron sistemdən istifadə

edərək subsidiya alırlar və respondentlərin önəmli hissəsi bu mexanizmin onlar

üçün məqsədəuyğun olduğunu qeyd etmişlər.

• Fermerlərin təxminən yarısı, dövlət tərəfindən ayrılan subsidiyaların onların məhsul

istehsalına xərclədikləri məbləğin 10-30%-ni qarşıladığınl qeyd etmişlər.

• Əkinçilik və bağçılıq sahəsində calışan fermerlər onların gəlirlilik (mənfəət

marjasının) səviyyəsinin elə də yuxarı olmağını bildirmişlər ki, bu da dövlət

tərəfindən ayrılan yardımların daha da optimallaşdırılması istiqamətində işlərin

görülməsini zəruri edir



NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYYƏLƏR

• Respondentlərin mütləq əksəriyyəti öz məhsullarını daxili bazarda reallaşdırırlar və

bəzi hallarda daxili bazar qiymətləri ilə razı deyillər. Bir sıra fermer, kənd

təsərrüfatında qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi kimi təkliflərlə çıxış

etmişlər.

• İxaracla məşğul olan fermerlər əsasən tərəvəz və meyvə ixracı ilə məşğul olurlar və

məhsulların əsas hissəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyinə aid olan ölkələrə (xüsusi ilə

Rusiya Federasiyası) ixrac edilir.

• Sorğuda iştirak edən fermerlərin böyük hissəsi subsiya alır və hazırda tətbiq olunan

subsidiya mexanizmindən razıdırlar.

• Fermerlər araında gübrələrin və eləcə də zərərvericilərə qarşı mübarizə vasitələrinin

keyfiyyətindən razılıq səviyyəsi aşağıdır ki, bu sahədə də dövlət tərəfindən

məqsədyönümlü monitorinq mexanizminin yaradılmasını zəruri edir.

• Fermerlərin önəmli hissəsi dövlətin bu sahəyə qayğısını hiss edir və bununla yanaşı

dəsətək tədbirlərinin daha da genişləndirilməsini təklif edirlər.


