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Xülasə. Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinin, xüsusilə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ixracının artırması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun təmin 

edilməsi isə beynəlxalq tələblərə cavab verən məhsulların, başqa sözlə 

ekologiya dostu məhsulların istehsalı ilə mümkündür. Məqalədə 

Azərbaycanda orqanik məhsulların ixrac potensialı araşdırılmış və ixracın 

artırılması üçün təkliflər verilmişdir. 
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Abstract. An increase in export of non-oil industry 

products, especially agricultural products, is of 

great importance in Azerbaijan. This can be 

achieved by producing products that meet 

international standards, such as organic products. 

The article explores the export potential of organic 

products in Azerbaijan and makes suggestions for 

increasing their export. 
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Резюме. Увеличение экспорта продукции не-

нефтяной промышленности, особенно сельско-

хозяйственных продуктов имеет большое зна-

чение в Азербайджане. Это может быть достиг-

нуто путем производства продукции, соответ-

ствующей международным стандартам, таких 

как, органических продуктов. В статье исследо-

ван экспортный потенциал органических про-

дуктов в Азербайджане и внесены предложения 

по увеличению экспорта. 

Ключевые слова: экспорт, органические про-

дукты, азербайджанский бренд. 

 

1. Giriş 

Günümüzdə beynəlxalq bazarda aparılan ticarət məhsulları arasında dövriyəsinin 

sürətlə artdığı müşahidə olunan mal qrupu orqanik məhsullardır. Bu sürətli artımı yaradan 

səbəb isə, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə istehlakçıların sağlam qidalanması və ətraf mühitin 

qorunması ilə bağlıdır. Orqanik məhsulların istehsalı ilk dəfə Avropa və ABŞ-da başlamış və 

daha sonra digər ölkələrə yayılmışdır. Nümunə olaraq deyə bilərik ki, 2017-ci ildə 178 ölkə 

orqanik məhsul istehsalı ilə məşğul olmuşdur [10]. Bu məhsullara tələb artdığı üçün orqanik 

məhsullar üzrə dünya bazarında ticarətin həcmi də artmış [6], bir ölkədə yetişməyən və ya 

lazımi səviyyədə təmin edilməyən orqanik məhsullar digər ölkələrdən idxal edilməyə 
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başlanmışdır. Belə ki, orqanik məhsulların satışları iyirmi ildə 15 milyard dollardan 90 

milyard dollara qədər artmışdır [10]. 

 

2. Orqanik məhsulların istehsalı zərurəti 

İqtisadiyyatda ixracın inkişafı və beynəlxalq rəqabətdə üstünlüyü əldə etmək üçün iki 

amilə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bunlar qiymət və keyfiyyət amilləridir. Belə ki, qiymət 

amilindən istifadə edilərək rəqiblərə nisbətən daha ucuz mallar istehsal edilir. Keyfiyyət amili 

isə rəqiblərdən daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə rəqabətdə üstünlük qazanmağa imkan 

verir.  

Günümüzdə inkişaf etmiş bazarlarda istehlakçıların almağa üstünlük verdikləri 

keyfiyyətli məhsullar əsasən “ekologiya dostu” məhsullardır [4; 7]. Çünki hazırda dünyada 

ciddi narahatlıqla qarşılanan məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə genetik 

dəyişikliklərin aparılmasıdır. Bu sahədə insan sağlamlığına təhlükə yaradan 

texnologiyalardan, kimyəvi preparatlardan istifadə olunması, geni dəyişdirilmiş sort və 

cinslərdən istifadə cəmiyyət üzvlərinin ərzaq təminatını təhlükəli hala salır. Ona görə də 

hazırda bütün dünyada ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və onları təşviq 

edən vasitələrin istifadəsinə xüsusi əhəmiyyət verilir [8; 11]. Eyni zamanda aqrar sahədə 

kimyəvi maddələrin istifadəsi məsələsinə nəzarət gücləndirilir, ekologiyanın qorunması üçün 

torpaqların çirklənməsinə təsir edən texnologiyalardan istifadəyə icazə verilmir [5]. Orqanik 

məhsulların və ya ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının satışa hazırlandığı zaman 

onların qablaşdırılmasında belə ekologiya dostu vasitələrin istifadəsi böyük əhəmiyyət daşıyır 

[9].  Başqa sözlə, beynəlxalq aləmdə orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının satışa çıxarılması 

ilə insan sağlamlığına, habelə ekologiyaya zərər vurmayan və kimyəvi maddələrdən istifadə 

edilməyən bir istehsal prosesi hədəflənir. Bunun üçün isə məhsulların istehsaldan istehlaka 

qədər olan bütün mərhələsində nəzarətin aparılması və sertifikatlı əkinçilik istehsalının 

yaranmasına önəm verilir. 

 

3. Azərbaycanda orqanik məhsulların ixrac potensialı 

Yuxarıda sadalananlar orqanik məhsul istehsalı üzrə yüksək potensiala sahib ölkələrin 

qlobal biznesdən yüksək pay almasını, digər ölkələrin isə bu istiqamətdə fəaliyyətini 

genişləndirməsini təşviq etmişdir. Azərbaycan da ötən illərdən etibarən ekoloji təmiz kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına xüsusi diqqət ayırmışdır. Bu cür məhsulların istehsalı 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”ndə ən mühüm vəzifə kimi göstərilmişdir. 2008-ci ildə “Ekoloji təmiz 

kənd təsərrüfatı haqqında” Qanun qəbul olunsa da, bu sistemdə günün tələblərinə uyğun 

istehsalı təmin etmək üçün 2018-ci ildə “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının 

markalanması Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

edən istehsalçılar artıq qəbul edilmiş Qaydalara əsasən texniki reqlamentlərin və qida 

təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların qoyduğu tələblərə uyğun olaraq 
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qablaşdırılır. Eyni zamanda bu məhsullar “EKO-keçid” və “EKO” sözləri qeyd edilməklə, 

müvafiq akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən markalanır. 

“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının markalanması Qaydası”na əsasən [1], 

ölkəmizdə satışa çıxarılmış bütün ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarına vurulan 

etiketlərdə bu məhsulların istehsalı prosesində genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər və 

onların törəmələrindən istifadə edilmədiyi haqqında məlumat qeyd olunmalıdır.  

Burada xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida 

məhsullarının istehsalı prosesində istifadə edilən gübrələr də orqanik olmalıdır. Çünki orqanik 

məhsullar mineral gübrələr, herbisidlər, pestisidlər və digər texnogen təsirlərin aparılmadığı 

təmiz torpaqlardan əldə edilir. Hal-hazırda ölkəmizdə orqanik gübrə müəyyən fərdi 

sahibkarlar tərəfindən istehsal olunur. Ancaq bu növ gübrələrin istehsalı ölkə üzrə, sistemli 

şəkildə aparılmalı  və orqanik gübrə istehsalı təşviq edilməlidir. Digər tərəfdən orqanik 

məhsulların istehsalı zamanı bu məhsulları ziyanvericilərdən qorumaq üçün bioloji mübarizə, 

yəni cücülərin təbii düşmənlərindən istifadə edilməlidir. Bioloji mübarizə ilə yanaşı ultrasəs, 

işıq, tələ kimi müxtəlif fiziki metodlardan da faydalanıla bilər. Sadalanan bu prosesləri həyata 

keçirmək üçün aparılan işlər əsasən əl ilə həyata keçirilir. Bir sözlə, orqanik məhsulların 

istehsalı və emalı zamanı ekoloji təmiz inqrediyentlərdən, təbii xammallardan istifadə 

edilməsi istehsal prosesini digər istehsal növü ilə müqayisədə çox bahalı edir. İstehsal xərci 

yüksək olduğu üçün bu məhsulların bazarlarda satışı da daha yüksək qiymətə reallaşır. Bu isə 

öz növbəsində orqanik məhsulların ixracından daha yüksək gəlir əldə edilməsinə imkan 

yaradır. 

Azərbaycanda son dövrdə istehsal və emal edilmiş ya da ölkəyə idxal və ixracı 

aparılmış orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi haqqında məlumatlar mövcud deyil 

[2]. Azərbaycanın sahib olduğu iqlim onun müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə 

ixtisaslaşmasına və öz brendini yaratmağa imkan verir. Ölkəmiz xüsusilə tərəvəzçilik, yeməli 

meyvələr, qoz-fındıq, sitrus bitkiləri, həmçinin çay, mate və ədviyyatların istehsalı üzrə 

yüksək potensiala sahibdir. Ancaq bu məhsulları günümüzdə daha da dəyərli edən onların 

ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulu kimi ixracının mümkünlüyüdür. Azərbaycan, bu 

istiqamətdə geniş imkanlara sahib olmasına baxmayaraq, bu məhsulların hələlik ixracda payı 

aşağıdır.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra ümumi xarici ticarət 

dövriyyəsinə nəzər saldıqda bu göstəricinin 1991-ci ildən etibarən kəskin dəyişdiyi müşahidə 

edilir. Belə ki, 1991-ci ildə 4002.2 milyon ABD dolları olan xarici ticarət dövriyyəsi 2001-ci 

ildə azalaraq 3745.3 milyon ABD dolları, 2011-ci ildə kəskin artaraq 44161.7 milyon ABD 

dolları, 2018-ci ildə isə 31.755,9 milyon ABD dolları həcmində olmuşdur  [12]. 

Azərbaycanda tərəvəzçilik, yeməli meyvələr, qoz-fındıq, sitrus bitkiləri, həmçinin çay, 

mate və ədviyyatların xarici ticarət dövriyyəsi də çox dəyişkən olmuşdur. Məsələn, 1994-
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2018-ci illər ərzində bu mal qruplarının daxil olduğu bitki mənşəli məhsulların xarici ticarət 

dövriyyəsində payı 0,5% - 4,5% , idxalı isə 3,8% - 14,1% aralığında dəyişmişdir. 

 

Cədvəl 2. Bitki mənşəli mallar üzrə ixrac və idxal əməliyyatlarının həcmi, min ABŞ dolları 

 

Bitki mənşəli 

məhsullar 
1994 2000 2005 2010 2015 2018 

Cəmi 

İxrac 14.483,4 28.457,8 193.574,4 190.337,2 335.892,0 585.473,9 

İdxal 72.794,70 119.488,20 171.933,0 437.424,0 457.386,9 560.263,5 

Canlı 

ağaclar və 

sair bitkilər, 

kəsilmiş 

çiçəklər 

İxrac 
8,5 0,1 309,3 - 158,2 380,9 

İdxal 

0,4 347,5 3.839,5 7.459,7 10.822,7 27.902,4 

Tərəvəzlər, 

meyvə 

köklülər və 

kökyum-

ruları 

İxrac 
10.124,5 201,9 26.224,4 42.344,5 91.679,7 233.313,9 

İdxal 622,6 6.700,30 7.085,80 22.777,9 22.633,4 56.168,9 

Yeməli 

meyvələr və 

qoz-fındıq, 

sitrus 

bitkiləri 

İxrac 1.356,6 21.980,3 146.432,4 112.484,3 220.247,8 326.313,9 

İdxal 6.250,30 3.639,90 6.593,8 48.978,6 35.413,5 108.423,1 

Qəhvə, çay, 

mate və 

ədviyyatlar 

İxrac 2.490,1 2.628,5 14.129,5 33.360,8 19.505,5 9.383,6 

İdxal 5.013,70 6.697,70 14.965,4 19.093,0 17.414,8 55.758,5 

Dənli 

bitkilər 

İxrac - 846,1 48,0 174,7 61,3 7.802,8 

İdxal 27.829,3 93.391,3 127.921,0 315.890,0 343.376,3 257.497,4 

Un üyütmə 

və yarma 

sənayesi 

məhsulları, 

maya, 

nişasta 

İxrac - - 2.534,6 28,5 199,7 507,1 

İdxal 32.673,5 6.843,4 7.140,1 12.619,1 16.455,7 15.637,7 

Yağlı 

toxum və 

meyvələr, 

digər 

toxum, 

dərman 

bitkiləri 

İxrac 159,8 2.555,6 3.796,2 1.846,8 1.358,6 6.579,9 

İdxal 252,5 1.458,3 4.195,6 10.254,1 10.534,8 37.458,3 

Bitki  

mənşəli sai 

rməhsullar 

 

İxrac 343,9 245,3 100 97,6 2681,2 1191,8 

İdxal 152,4 409,8 191,8 351,6 735,7 1417,2 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/trade/ 

https://www.stat.gov.az/source/trade/
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Cədvəl 2-dən də açıq şəkildə görüldüyü kimi, Azərbaycanda bitki mənşəli məhsulların 

idxalı ilk dövrlərdə ixracdan dəfələrlə yüksək olsa belə, sonrakı dövrlərə ixracın həcmi artmış 

və qismən balans əldə edilmişdir. 

Əvvəlcədən də qeyd edildiyi kimi, bitki mənşəli məhsulların ticarət dövriyyəsində 

Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən mal qrupu tərəvəzlər, meyvəköklülər və kök 

yumruları; yeməli meyvələr və qoz-fındıq, sitrus bitkiləri; qəhvə, çay, mate və ədviyyatlardır. 

Ölkəmizdə bu sahələrdə real potensialın olmasına baxmayaraq, Cədvəl 2-yə əsasən bu 

sahələrin ixracda payını qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Sadalanan mal qrupları arasında 

xüsusilə qəhvə, çay, mate və ədviyyatlarında 2018-ci ildə 46374,9 min ABŞ dolları mənfi 

saldo yaranmış və idxaldan asılılıq müşahidə edilmişdir. 

Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və ixracının 

artırılması üçün atılacaq addımları ən sadə nümunə kimi çayçılıq sektoru üzrə nəzərdən keçirə 

bilərik. Azərbaycanda hal-hazırda çay idxalı ixracını dəfələrlə üstələyib. Belə ki, 2019-cu ildə 

ölkədən 1,5 min ton çay ixrac olunduğu halda, 14,1 min ton çay idxal edilib [13; 14].Halbuki, 

Azərbaycan həmişə çayçılığı ilə məşhur olmuşdur. Nümunə kimi deyə bilərik ki, 

Azərbaycanda ilk çay fabriki Lənkəranda 1937-ci ildə qurulmuş və bu sahə üzrə zəruri iqlimə 

sahib rayonlarda (Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik, Zaqatala) 3413 hektardan çox çay 

plantasiyası salınmışdı. Lənkəran çayı 1981-ci ildə Almaniyanın Leypsiq şəhərində keçirilən 

müsabiqədə "Azərbaycan buketi" mükafatına və qızıl medala layiq görülmüşdü. 

2018-ci ildə "Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci 

illər üçün Dövlət Proqramı" qəbul edilmişdir. Həmin Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 

2027-ci ilədək əkin sahələrinin 3 min hektara, yaşıl çay yarpağı yığımının 8,5 min tona 

çatdırılması nəzərdə tutulur [3]. Proqramın həyata keçirilməsi ölkəmizdə çayçılıq ənənələrinin 

inkişaf etdirilməsinə, çaya olan daxili tələbatın ödənilməsinə və idxaldan asılılığın 

azaldılmasına təsir edəcəkdir.  

Burada qeyd etmək lazımdır ki, planlaşdırılan nəticəni daha da yüksəltmək və yüksək 

keyfiyyətli çay ixracında ixtisaslaşaraq daha yüksək gəlir əldə etmək üçün onun istehsalını 

ekologiya dostu məhsulların istehsalını şərtləndirən standartlar çərçivəsində həyata keçirmək 

lazımdır. Daha sonra bu məhsulun beynəlxalq bazardan pay ala bilməsi üçün düzgün 

sertifikatlaşdırılması aparılmalıdır. Çünki sertifikatlaşdırma fəaliyyəti günümüzdə bazar 

iqtisadiyyatının obyektiv tələblərindən olub istehlakçılara təqdim olunan məhsul və 

xidmətlərin müvafiq normativ sənədlərə uyğunluğunu müəyyən etməyə kömək edir. 

Sertifikatlaşdırma, istehlak edilən məhsullar haqqında düzgün məlumatları əks etdirərək, 

müştəri məmnunluğuna nail olmağı, istehlakçılara məhsulun seçilməsində kömək olmağı 

hədəfləyir. Bu səbəbdən ölkədə beynəlxalq standandartlaşdırma qaydaları öyrənilməli, 

düzgün icra edilməlidir. Xüsusilə dünya bazarına ixrac ediləcək məhsulların 

standartlaşdırılmasında xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlıq edilməli və beynəlxalq standartlara 

uyğun məhsul istehsalının reallaşdığı sığortalanmalıdır. Belə bir addım ixrac edilmiş 
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məhsulların digər ölkələrin gömrük sərhəddindən geri qayıtmamasına və global ticarətdə 

dövriyyəsinə imkan yaradacaqdır. Xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlıq eyni zamanda ölkədə bu 

sahədə kadrların yetişməsinə, habelə sertifikatlı əkinçilik istehsalının yaranmasına da tövhə 

verəcəkdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafında qarşımıza çıxan əsas çətinliklərdən digəri əkilən 

məhsulun barını tez bir zamanda verməməsi ilə bağlıdır. Məsələn, çay bitkisi əkilən kimi 

məhsul vermir. Çayçılığın bu xüsusiyyəti isə bu sahəyə böyük investisiya tələb etdiyi üçün 

investorların cəlb edilməsini qismən çətinləşdirir. Böyük investorları bu sahəyə cəlb etmək 

mümkün olmadıqda, kiçik sahibkarlar da daxil olmaqla bu sahəyə investisiya qoya biləcək 

müxtəlif miqyaslı sahibkarlardan ibarət kooperasiyalar yaradıla bilər. Kooperasiyaların 

qurulması çay bitkisinin əkin sahələrinin genişləndirilməsinə və intensiv becərmə 

texnologiyalarının tətbiqinə imkan yaradacaqdır. Həm də çay sahələrinin müasir becərmə 

texnikası ilə təminatı yaxşılaşacaq, mövcud çay emalı müəssisələrinin fəaliyyəti 

modernləşəcəkdir. Başqa sözlə, yaradılan kooperasiyalar ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin 

resurslarını könüllü şəkildə birləşdirəcəyi üçün bu sahədə məhsul istehsalı, zəruri 

texnologiyanın təmin edilməsi, tədarükü, emalı, saxlanması və istehlakçılara çatdırılması ən 

optimal şəkildə reallaşa biləcəkdir. Kooperasiyalar həm də hər regionun öz xüsusiyyətinə, 

başqa sözlə iqliminə və torpağına uyğun kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsini təşviq 

edəcəkdir.  

İlkin mərhələdə təbii ki, dövlətin dəstəyi və bu sektora ayıracağı subsidiyalar da kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına böyük təkan verəcəkdir. Məsələn, artan istehsal həcmi 

çayın daxili bazarda payının artması ilə yanaşı, ixracda çəkisinin də artmasına səbəb 

olacaqdır. Ən əsası isə əldə edilmiş çay ekoloji baxımdan təmiz məhsul olacağı üçün 

Azərbaycan brendi kimi dünya bazarında öz yerini tutacaqvə yüksək qiymətə ixrac edilə 

biləcəkdir. Kooperasiyaların və ya digər istehsal birliklərinin məhsullarının sata bilməmək 

qorxusunu yox etmək üçün yenə dövlət tərəfindən müəyyən addımlar atıla bilər. Belə ki, bir 

neçə qurumun, məsələn İqtisadiyyat Nazirliyi, Gömrük Komitəsi və kənd təsərrüfatı 

kooperasiyalarının əməkdaşlığı ilə ortaq bir mərkəz yaradıla bilər. Bu mərkəz xarici ticarət 

əməliyyatlarını optimallaşdırmaq üçün operativ əməliyyatların aparılması, tədarük firmasının 

yaradılması (dövlət tərəfindən məhsulun alınması) kimi müxtəlif formalarda istehsalçılara 

dəstək ola bilər. 

Nəticə. Azərbaycan qeyri-neft sənayesi, xüsusilə, tərəvəzçilik, yeməli meyvələr və qoz-

fındıq, sitrus bitkiləri, çay və ədviyyatlar üzrə böyük potensiala sahibdir. Bu sahələrin inkişafı və 

rəqabətqabiliyyətliyinin artırılaraq beynəlxalq bazara ixracına nail olmaq üçün bu məhsullar 

beynəlxalq standartlara uyğun istehsal edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, dünyanın bir çox ölkəsində ekoloji 

təmiz qida məhsullarına tələb böyükdur və bu meyil gələcəkdə də saxlanılacaqdır, ölkəmiz orqanik 

məhsulların istehsalına üstünlük verməlidir. Bu məqsədlə həmin sahələrdə aşağıda sıralanan 

islahatların aparılması zəruridir: 

- Beynəlxalq standartlaşdırma qaydalarının istehsalçılara öyrədilməsi məqsədilə 

maarifləndirici tədbirlərin aparılması, 
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- Beynəlxalq nüfuzlu mütəxəssislərlə əməkdaşlığın təşkili, 

- Yeni iqtisadi, sosial və ekoloji meyllərə çevik şəkildə uyğunlaşan kadr potensialının 

yetişməsi, 

- Kooperasiyaların yaradılması, 

- Dövlət investisiyalı tədarük firmalarının yaradılması, 

- İxracın asanlaşdırılması üçün İqtisadiyyat Nazirliyi, Gömrük Komitəsi və kənd 

təsərrüfatı kooperasiyalarının ortaq bir mərkəzinin yaradılması. 

Beləliklə, Azərbaycanın xüsusilə yüksək potensiala sahib məhsulları beynəlxalq 

standart və normlara uyğun istehsal etməsi Azərbaycan məhsullarının bir brend olaraq dünya 

bazarında tanınmasına və xarici ticarət dövriyyəsinin şaxələndirilərək müsbət saldonun əldə 

edilməsinə və həcminin artmasına imkan yaradacaqdır. 
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