
  

İPƏK YOLU, No.3, 2018, səh.41-46 

 

 
41 

 

AQRAR SAHƏNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINDA  

BİZNES-İNKUBATORLARIN ROLU 

 

Təranə Qurbanova 
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sosial Qanunvericilik şöbəsi, Bakı, Azərbaycan 

e-mail: tarana.qurbanova@meclis.gov.az 
 

Xülasə. Məqalədə müasir dövrdə aqrar sahənin səmərəliliyinin 

artırılmasında regional idarəetmə texnologiyalarının mahiyyəti təhlil olunur. 

Qeyd olunur ki, aqrar sahibkarlığın və biznesin genişləndirilməsində, aqrar 

marketinq və menecment işinin düzgün təşkilində dünya təcrübəsində özünü 

doğrultmuş idarəetmə texnologiyalarından istifadə olunması ölkə 

iqtisadiyyatının tarazlı inkişafına öz müsbət təsirini göstərir.  
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Abstract. The article analyzes the essence of 
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Резюме. В статье анализируется сущность ре-

гиональных технологий управления в повы-

шении эффективности аграрного сектора в 

современную эпоху. Отмечается, что использо-

вание оправдавших себя технологий управ-

ления в мировой практике аграрного пред-

принимательства и бизнеса, правильная орга-

низация аграрного маркетинга и управления 

положительно влияют на сбалансированное 

развитие экономики страны. 

Ключевые cлова: бизнес-инкубаторы, техно-

логии управления, аграрный маркетинг, ме-

неджмент, инновации. 

 

 

1. Giriş 

 Müasir dövrdə ölkəmizin bazar iqtisadi sisteminə keçməsi ilə əlaqədar olaraq dövlətin 

qarşısında duran ən ali məqsədlərdən biri yeni iqtisadi sistemin təkmilləşdirilməsini, bununla 

milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəldilməsini, dünya təsərrüfat sisteminə 

səmərəli inteqrasiyasını və qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etməkdir.  

Hazırki dövrdə ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafı üzrə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, 

maddi-texniki təchizatın sistemli olaraq gücləndirilməsi, yeni iqtisadi mexanizmlərin və 

texnologiyaların tətbiq edilməsi kimi məsələlərin həlli obyektiv zərurətdir. Bu baxımdan aqrar 
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sahəni inkişaf etdirmək üçün mövcud olan potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, kənd 

təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, çevik 

qiymət, vergi və kredit siyasətinin yeridilməsi, dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və elmi 

əsaslarla inkişaf etdirilməsi vacibdir. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində dünya 

iqtisadiyyatında baş verən iqtisadi proseslər, inteqrasiya və milli iqtisadiyyatda aparılan köklü 

islahatlar istehsal müəssisələrinin həm daxili, həm də xarici mühitinin idarə edilməsində yeni 

keyfiyyət dəyişikliklərini zəruri edir.  

 

2.  Müasir idarəetmə texnologiyaları: biznes-inkubatorların mahiyyəti 

 Müasir dövrdə dünyanın bir çox ölkələrində biznesin və sahibkarlığın inkişafı 

məqsədilə səmərəli təşkilati-idarəetmə mexanizmləri – biznes-inkubatorlar fəaliyyət göstərir. 

Biznes-inkubator yeni yaranmış və inkişaf mərhələsində olan kiçik və orta sahibkarlığı 

istehsal, informasiya, maliyyə, texniki və digər resurslarla təmin edən təşkilati-idarəetmə 

modelidir. 

Müəssisənin biznes-inkubatorda fəaliyyəti 3-5 il davam edir. Lakin biznes-

inkubatorun müvəqqəti xarakter daşımasına baxmayaraq, sahibkarlığın və ya biznesin 

başlanğıc mərhələsində xərclərin aşağı salınmasına şərait yaradır, regionların iqtisadi 

aktivliyinin yüksəldilməsi, kiçik müəssisələrin yaradılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 

bütövlükdə sahibkarlığın innovasiya yönümünün təmin edilməsi, müəssisələr arasında 

kooperasiya əlaqələrinin yaranması və möhkəmlənməsi kimi mühüm məsələlərin həllinə 

xidmət edir.  

Sahibkar və ya biznesmen inkubasiya prosesi zamanı fəaliyyət göstərmək istədiyi 

biznes sahəsi haqqında geniş informasiya əldə edir və ən əsası isə sahibkar konkret sahədə 

fəaliyyətə başlamamışdan əvvəl bu sahənin risk faizini qabaqcadan bilir. Bazar iqtisadiyyatı 

və rəqabət mühiti şəraitində fəaliyyətin uğurlu olması üçün sahibkar iqtisadi mühiti, sosial-

psixoloji faktorları qiymətləndirmək, ağıllı rəqabət strategiyası qurmaq bacarığına malik 

olmalı, həmçinin, uzunmüddətli təcrübəsi, ya da idarəetmə qabiliyyəti olmalıdır. Biznes-

inkubatorlar öz növbəsində qeyd olunan məsələlərin həllinə xidmət edir və kiçik və orta 

sahibkarlığı elə mühüm resurslarla təmin edir ki, müəssisələrin inkişaf etmək şansını 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. 

Təcrübədə biznes-inkubatorların aşağıdakı tətbiq formaları vardır: 

- sahibkarlığın formalaşması və inkişafına yönəldilmiş biznes-inkubatorlar – yeni 

firmaların yaranması prosesini sürətləndirmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara 

güzəştli şərtlərlə ofisləri icarəyə verir və müxtəlif xidmətlər göstərir;  

- spesifik sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına istiqamətlənmiş biznes-inkubatorlar – 

regionda bazarın zəif inkişaf etmiş müəyyən sektoruna xidmət göstərmək məqsədi daşıyır;  

- yeni məhsul istehsalına istiqamətlənmiş texnoloji-biznes inkubatorlar – bu inkubatorlar 

yeni texnologiyaların inkişafına və onların tətbiqinin sürətləndirilməsinə xidmət edir; 
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- texnoloji biznes-inkubatorlar –  iş adamlarına innovasiya fəaliyyətlərinin həyata 

keçirilməsi, yeni texnologiya əsasında istehsalın təşkili üzrə xidmətlər göstərir. Texnoloji 

biznes-inkubatorda fəaliyyət göstərəcək müəssisələr, əsasən iqtisadiyyatın öncül sahələrində 

fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri ola bilər.  

Biznes-inkubatorlar xüsusilə regional inkişaf istiqamətində önəmli rola malikdir. 

Burada əsas məqsəd hər bir region üçün spesifik olan, lakin az inkişaf etmiş biznes sahələrini 

inkişaf etdirməkdir.  

Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədilə səmərəli 

biznes-inkubatorlar tətbiq edilir. Biznes-inkubatorlar ilk dəfə Böyük Britaniyada yaranmışdır. 

İlk yaranan biznes-inkubatorlar arxitektor və dizaynerlərin yaradıcı kommunası kimi fəaliyyət 

göstərmişdir. Böyük Britaniyada növbəti dəfə inkubatorların vüsət alması iqtisadi böhran və 

iri istehsal müəssisələrinin bağlanması zamanına təsadüf etdi. Sonralar biznes-inkubator ABŞ-

da da yaranmışdır. Burada da biznes-inkubatorlar Böyük Britaniyada olduğu kimi işsizliyi 

aradan qaldırmaq məqsədilə böyük şirkət, dövlət orqanları bizneslə məşğul olmaq istəyən 

insanları güzəştli şərtlərlə maliyyə və digər resurslarla təmin edirdi. Zaman keçdikcə bu 

fəaliyyət növü sərfəli biznesə cevrilirdi. Artıq ABŞ-da 1983-cü ildə müxtəlif sahələrdə, kənd 

təsərrüfatı, sənaye, yüksək texnologiya və s. biznes-inkubatorlar fəaliyyət göstərirdi. Biznes-

inkubatorlar kiçik və orta sahibkarlığı dəstəkləyən metod kimi o qədər uğurlu oldu ki, 1999-

cü ildə ABŞ-da 2000-ə qədər biznes-inkubator fəaliyyət göstərirdi, hal-hazırda onların sayı 

4000-dən artıqdır. 

Hətta keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə də, biznes-inkubatorların sayı artmaqdadır. 

Hazırda Rusiya Federasiyasında 60, Çexiya Respublikasında 20, Polşada 35 biznes-inkubator 

fəaliyyət göstərrir.  

İnkubatorların bütün dünyada geniş vüsət alması sonda iri assosiasiyaların 

yaranmasına gətirib çıxardı. Bu assosiasiyalarda müxtəlif ölkələrdən olan biznes-inkubatorlar 

birləşərək müxtəlif proyektlərdə müştərək fəaliyyət göstərir. Dünyada ilk belə assosiasiya 

ABŞ-da 1985-ci ildə National Business Incubation Associatinon (NBIA) yaranmışdır. Hal-

hazırda NBİA 800 müxtəlif ölkədən olan tərəfdaşı olmaqla dünyada ən böyük assosiasiya 

statusunu qoruyub saxlamaqdadır. NBIA-dan əlavə ABŞ-da hal-hazırda 11 ştatda 

assosiasiyalar fəaliyyət göstərir. ABŞ-dan sonra digər ölkələrdə də assosiasiyalar 

yaradılmışldır [2, s. 61-64]. 

 

3. Aqrar sahənin inkişafında biznes-inkubatorların rolu 

Aqrar sahənin və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bütünlüklə aqrar-sənaye 

kompleksinin modernləşdirilməsi istiqamətində biznes-inkubatorların yaradılması yeni bir 

mexanizmdir. Bu kimi mexanizmlər innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət 

qabiliyyətli aqrar və aqrar-sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaratmaq, bu sahədə 

sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək və əhalinin 

istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədi daşıyır. 
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mövcud müəssisələr inzibati-amirlik sistemində fəaliyyət 

göstərən müəssisələrlə müqayisədə idarəetmə sistemi baxımından mürəkkəbdir. Bununla 

əlaqədar yaranan problemləri inkişafın güclü hərəkətverici və sürətləndirici qüvvəsi hesab 

olunan marketinq və müasir menecmentlə həll etmək mümkündür. Marketinq konsepsiyasına 

uyğun olaraq müəssisənin menecmenti elə qurulmalıdır ki, istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə nail olunsun.  

Biznes-inkubatorlar aqrar sektorun inkişafında ixracyönümlü və rəqabətqabiliyyətli 

məhsul istehsalının genişləndirilməsi, marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bazar 

münasibətlərinin tələblərinə uyğun müvafiq ixtisaslı mütəxəssislərin olması və ümumilikdə 

yeni idarəetmə mexanizminin formalaşdırılmasında böyük rola malikdir [3, s.16]. 

Bu kimi idarəetmə texnologiyaları sahə üzrə sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft 

sektorunun davamlı inkişafını təmin etməklə, həm də əhalinin istehsal sahəsində 

məşğulluğunu artırmağa kömək edir. Eyni zamanda, innovasiya prosesinin sürətlənməsini ön 

plana çəkir və  müasir bazar şəraitində innovasiyaların tətbiqi prosesində marketinq fəaliyyəti 

və menecmentin rolunu artırır. Aqrar sahə üzrə istehsalın və idarəetmənin təşkilinin 

perspektivli formalarının tətbiq edilməsi, yeni innovasiya texnologiyalarından və kompüter 

texnikasından istifadə edilməsi əsasında istehsalın planlaşdırılması, idarə edilməsi, uçot və 

nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi, istehsalın ekolojiləşdirilməsi, bitkiçilik və heyvandarlıq 

məhsulları istehsalında yüksək adaptiv resurs qoruyucu texnologiyalarının mənimsənilməsi, 

təmir-bərpa bazasının və texniki servisin intensiv aparılması işində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Bu onunla izah olunur ki, innovasiyaların tətbiqi və ya təkmilləşdirilmiş texnoloji 

prosesin nəticəsi olaraq yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul reallaşdırılır. Bütün bunlar 

zəncirvari olaraq innovasiya ideyadan konkret məhsula, texnologiyaya, xidmətədək yetişir və 

praktiki istifadə zamanı yayılır. Buradan aydın olur ki, istehsal texnologiyasını 

təkmilləşdirməklə buraxılan məhsulların (mal və xidmətlərin) nomenklaturasının 

genişləndirilməsi və təzələnməsinə, sonradan onların daxili və xarici bazarlarda səmərəli 

şəkildə reallaşdırılmasına nail olmaq mümkündür [1]. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, aqrar sferada biznes-inkubatorlar daha önəmli yer tutur və 

aqrar sənaye kompleksinin və aqrar biznesin  inkişafında 4 funksiyanı həyata keçirir: 

- yeni müəssisələrin yaradılması; 

- digər rayonlardan da mövcud müəssisələrin cəlb edilməsi; 

- artıq fəaliyyətdə olan müəssisələrin qorunub saxlanılması; 

- mövcud müəssisələrin daha da genişləndirilməsi. 

Biznes-inkubatorlar regionun iqtisadi inkişaf strategiyasına əsasən hər bir funksiya 

üzrə ayrı-ayrılıqda ixtisaslaşaraq fəaliyyət göstərməklə bərabər, hər 4 funksiyanı eyni 

zamanda həyata keçirə bilir. Başqa regionda uğurlu fəaliyyət göstərən və onlara yad olan bir 

regiona gələrək biznes qurmaq niyyətində olan sahibkar və başqa regiondan gələn və bu 
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regionda filial açmaq istəyən sahibkarın fəaliyyətə başlamasında biznes-inkubatorlar xüsusilə 

əhəmiyyətlidir.  

Nəticə. Ölkəmizdə innovativ sahibkarlığın stimullaşdırılması üçün özəl bölməyə xüsusi 

diqqət göstərilir, müxtəlif istiqamətlər üzrə dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdirilir. Bu 

siyasətə uyğun olaraq, ölkəmizdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün müvafiq innovasiya strukturlarının, o cümlədən, biznes-

inkubatorların yaradılması əhəmiyyətlidir. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2011-ci il mayın 3-də Azərbaycanda aqrar sektorda 

idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi və aqrar elmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı sərəncam 

imzalamışdır.  Sərəncamda Azərbaycanda aparılan aqrar islahatların davamı kimi bu sahədə 

idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi və aqrar elmin yenidən təşkili istiqamətində müvafiq tədqiqat 

institutlarının, eləcə də digər aidiyyəti qurumların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 

zərurətinin yarandığı bildirilmişdir.  

Məqalədə qarşıya qoyulan məsələləri ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki,  biznes-

inkubatorların tətbiqi ölkədə yeyinti məhsulları bazarında marketinqin təşkili istiqamətində 

SWOT təhlilinin aparılması, biznes subyektlərinin problemlərinin öyrənilməsi, yerli 

investorları stimullaşdıran və həmçinin yerli və xarici invesotların müştərək fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasını təmin edən məsələlərin öyrənilməsi, ixracatı stimullaşdıran və idxalatı 

məhdudlaşdıran tədbirlər planının hazırlanması işində xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Xaçmaz rayonunda Quba-

Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzində biznes inkubator fəaliyyətə başlamışdır. Burada 

gənclərə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün nəzəri və praktik məlumatlar verilir, biznesin 

planlaşdırılması və idarə edilməsi, investisiya layihələrinin və biznes planların hazırlanması, 

marketinq araşdırmalarının aparılması, sərgilərin təşkili, potensial biznes tərəfdaşlarla 

əlaqələrin qurulması və digər məsləhət xidmətləri göstərilir. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı, 

gələcəkdə biznes inkubatorda xarici ekspertlərin fəaliyyəti də nəzərdə tutulur. Bundan başqa, 

biznes inkubator Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda sahibkarlığı daha da inkişaf etdirməklə 

yanaşı, innovativ və perspektivli biznes sahələrinin inkişafına töhfə verəcək, regionda 

məşğulluğun artırılmasında əhəmiyyətli olacaqdır.  

Bu kimi biznes-inkubatorların tətbiqini inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı dövlət 

tənzimlənməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır: 

 aqrar bazarı formalaşdıran sferalarda bərabər və normal rəqabət mühitinin yaradılması 

və antiinhisarçılıq siyasətinin daha da gücləndirilməsi;  

 yerli istehsalın stimullaşdırılması ilə daxili bazarın qorunması və istehlakçı 

hüquqlarının müdafiəsi;  

 biznes-inkubatorların normativ-hüquqi bazanın yaradılması; 

 biznes-inkubatorların optimallığının təmin edilməsi; 

 yaranan biznes-inkubatorun hansı regionlarda formalaşdırılmasının gələcək davamlılıq 

üçün daha möhkəm zəmin yaradacağının müəyyənləşdirilməsi; 
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 biznes-inkubatorların qarşılıqlı münasibətlərinin stimullaşdırılması istiqamətində 

dövlətin tənzimlənmə tədbirləri – gömrük rüsumlarına güzəştlərin tətbiqi, kreditlərin 

ayrılması; 

 ucqar regionlarda, sərhədyanı bölgələrdə biznes-inkubatorların  fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması; 

 biznes-inkubatorların  inkişafında investisiya siyasətinin əsaslarının formalaşdırılması. 
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