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XÜLASƏ 

GiriĢ  

Qismən duzlu torpağa və sərin dağ çaylarına malik Azərbaycanda balıqçılıq böyük potensiala 

malikdir kənd camaatı üçün əsas gəlir yaradan fəaliyyətlərdən biri ola bilər .  Bundan əlavə, 

adambaşına balıq istehlakı dünyada orta balıq istehlakının üçdə birini təşkil edir və bu da 

uzunmüddətli artım üçün potensialın olduğunu qeyd etməyə imkan verir. Ancaq bu subsektorun 

genişlənməsi hökumət siyasəti ilə sıx bağlı olan bir çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Bu 

problemlər aradan qaldırılmasa və ya heç olmasa ciddi surətdə zəiflədilməsə vacib imkanlar 

itiriləcək, gəlir və məşğulluq aşağı düşəcək. 

Balıqçılıq subsektoru əsasən ölkənin cənub və mərkəzi hissələrində karp və digər isti su balıq 

növlərinin nohurlarda, şimalında isə alabalıq və digər soyuq su balıq növlərinin kanallarda 

yetişdirilməsindən ibarətdir. Balıqçılığı hər iki növü zəif nəsilartırma, yumurta və barmaqcıqlara 

məhdud çıxış, yaxşı idarəetmə praktikasına dair informasiyanın olmaması, pis yemləmə, qeyri-

adekvat alət və fiziki qurğular, soyuq saxlancların olmaması və capital çatışmamazlığından 

əziyyət çəkir. Bundan əlavə balıqçılığı hər iki növü bazar problemləri ilə yanaşı keyfiyyətli balıq 

yeminin idxalı, nohurçuluq üçün istifadə edilən torpağın təyinatı, suyun qeyri-səmərəli 

paylanması, baqlıq bazarlarının inhisarlaşması, qurğu və avadanlıqların qiymətinin bahalığı və 

maliyyələşdirmək üçün investisiyanın çatışmaması, balığın istehsalı və nəqli üçün qeyri-rəsmi 

ödənişlərdən əziyyət çəkirlər. 

 

Balıqçılığın Azərbaycanda yeri 

Rəsmi rəqəmlərə görə 2010-cu ildə bütün mənbələrdən 45315 t. balıq tutulmuşdur ki bunun 

43749 t.-u hesablardan kənarda qalmışdır. Bunun müəyyən hissəsi balıqçılıqdan gələ bilər,  bu 

yaxınlarda aparılan araşdırma 2010-cu ildə 5,655 t. karp, 118 t. isə alabalıq istehsal olunduğunu 

müəyyənləşdirmişdir ki bu rəsmi rəqəmlərdən daha çoxdur, lakin eyni zamanda açıq bazara  

çıxarılan və yerli balığa olan tələbin əsas hissəsini təşkil edən balığın həcmi barədə suallar 

qalmaqdadır. Bu olduqca vacibdir, çünki əgər 1 ton idxal daxil olmaqla ümumi balıq təklifi rəsmi 

rəqəmlərdə göstərilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə azdırsa yerli balıqçılıq məhsulları üçün bazar 

onların sonrakı genişlənməsi üçün ciddi maneə ola bilər.   
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Balıqçılıq sektorunda problemlər 

Balıqçılıq subsektorunda ən mühüm problemlər aşağıdakılardır: 

Karp 

 Primitiv yemləmə aşağı yığıma səbəb olur 

 Kiçik balıqların yüksək itkisi 

 Məhdud bazaar 

 Istehsal və satışın yüksək fəsilliyi 

 Minimal emalat 

 İdxal olunmuş məhsullara yüksək maneə 

 Istehsalat və marketinq inhisarçılığı 

 Qeyri-müəyyənliklər və torpaq xərcləri 

 Su çatışmamazlığı 

 Maliyyə  məhdudiyyətləri 

 Zəif idarəetmə 

 

Alabalıq 

 

 Yüksək ixtisaslaşmış və məhdud bazaar 

 Nəqliyyat və marketinq 

 Minimal emalat 

 Idxal olunmuş yemlərə və digər məhsullara yüksək maneələr səbəbindən zəif balıq yemi 

 Sovet dövründən qalmış zəif fiziki strukturlar 

 

Bu problemlərdən hər biri mətndə detallı surətdə təhlil olunur. 

 

DRX metodologiyası və yanaĢması 

Dəyər zəncirinin hər bir mərhələsində mərhələnin xərc və gəlirləri qiymətləndirilir. Hər bir 

mərhələdə mənfəətlilik həmin mərhələdəki xərclərin qiymət həddindən çıxılması ilə 

müəyyənləşir. Fərq mənfəətdir. Hesablamalardan biri maliyyə qiymətləri əsasında edilir.  Bu 

qiymətlər bazarda olan qiymətlərdir. Mənfəətlilik həm də iqtisadi qiymətlər əsasında 

müəyyənləşdirilir.  Bu qiymətlər, yaxud da imkan xərcləri məhsul və xidmətlərin iqtisadiyyat 

üçün real dəyərini əks etdirir. Bu iki qiymətlər arasında əsas fərq dövlət tərəfindən müxtəlif 

məhsul və xidmətlər üçün müəyyənləşdirilən subsidiya və vergilər və ticarət siyastətinin dünya 

bazarı ilə müqayisədə yerli məhsulların qiymətlərinə olan təsiri nəticəsində formalaşır. DRX  

xərc/gəlir nisbətidir, surətdə xərclər daxili resurs xərclərini (torpaq, əmək və kapital), məxrəcdə 

isə xalis gəlir (dünya bazaar qiymətlərində əlavə edilmiş dəyər) verilir. 
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 əgər  DRX<1, onda istifadə edilmiş daxili resurslar yaradılmış dəyərdən azdır və 

müqayisəli üstünlük mövcuddur  

 əgər  DRX>1, onda  istifadə edilmiş daxili resurslar yaradılmış dəyərdən çoxdur və 

müqayisəli üstünlük mövcud deyil 

DRX təhlili üçün maliyyə və iqtisadi mənfəətliliyinə, məşğulluğa və digər göstəricilərə görə 

əlverişli olan on iki dəyər zənciri seçilmişdir.  Məlumatlar Salyan/Neftçala və Şəki/Zaqatala 

rayonlarında sorğu anketlərindən istifadə edərək toplanmışdır. Nəticələr bu məqsəd üçün 

hazırlanmış İMPACT Excel kompyuter şablonundan istifadə edilərək tərtib olunmuşdur.  Təhlil 

həmçinin makroiqtisadi və sahə siyasətinin nəticələrə təsirinin öyrənilməsinə, həmçinin  DRX 

metodologiyasına institusional məlumatlılığının artırılmasına və müvafiq hökumət qurumlarının 

və özəl tədqiqat/təbliğat qurumlarının siyasətinə təsir etməyi nəzərdə tutur.  

 

Təhlilin nəticələri və gözləntilər 

Karp 

Təhlil gösərir ki karp istehsalı maliyyə cəhətdən yüksək mənfəətliliyə malikdir, ancaq onun 

iqtisadi mənfəətliliyi aşağıdır və bəzi hallarda isə DRX-si birdən yüksəkdir, neqativdir.  Maliyyə 

və iqtisadi mənfəətlilik arasında fərq idxal olunan balıqlara qarşı tətbiq olunan yüksək dərəcədə 

proteksionist tədbirlərin tətbiqi ilə əlaqədardır, nəticədə balığın daxili qiyməti onun CİF 

qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olur. Bu proteksionizmin bir hissəsi idxal olunan 

balıqlara tətbiq olunan, lakin yerli balıqlara tətbiq olunmayan gömrük rüsumları və ƏDV ilə 

əlaqədardır, lakin onun böyük hissəsi izah olunmazdır və Kapian Fiş Kompaninin balıq 

idxalındakı inhisarçılığı ilə bağlıdır. Bu proteksionizmsiz şimalda olan karp istehsalımn mövcud 

ola bilməsi ehtimalı sual altında qalar.  

Salyan/Neftçala regionunda tədqiq olunan bütün dəyər zəncirlərinin DRX-i 1-dən kiçik olduğu 

halda Şəki/Zaqatalada olan dəyər zəncirlərinin DRX-i 1-dən böyükdür, bu da o deməkdir ki, 

balıqçılığın bu növünü Azərbaycanın mərkəzi və cənubi regionunda daha ucuz xərclərlə təşkil 

etmək olar.  Ölkənin şimal regionunda DRX-nin yüksək səviyyədə olmasının iki səbəbi var: 

yüksək capital və nəqliyyat xərcləri. Kapital xərclərinin yüksək olması göllərin qazılmasının 

Salyan/Neftçala regionuna nisbətən daha baha başa gəlməsidir. Lakin hətta kapital xərclərini 

nəzərə almasaq və nəqliyyat xərclərini çıxsaq da Şəki/Zaqatala regionunda əməliyyat xərcləri 

daha yüksəkdir  və bu da karp istehsalının şimal regionunda daha əlverişsiz olduğunu göstərir.    

Bu  Salyan/Neftçala regionunun özünün qismən şoran torpağı ilə balıqçılığa daha münasib 

olması səbəbindəndir. 

İri fermerlər üçün nəticələr kiçik fermerlərə nisbətən qismən daha yaxşıdır.  Bu əsasən miqyas 

effekti səbəbindən ola bilər – missal üçün gölün qazılması zamanı.  Lakin bu həmçinin iri 

feremerlərin texnoloji yenilikləri daha yaxşı tətbiq etməsi və daha yaxşı menecment həyata 
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keçirilməsi ilə bağlı ola bilər. İri daşımaları daha böyük yük maşınlarında nisbətən ucuz qiymətə 

aparmaqla nəqliyyat xərclərini aşağı salmaq DRX-nin azaldılmasında mühüm rol oynaya bilər.  

Yaxşı menecmentin və yeni texnologiyaya investisiyanın təsirlərini müəyyənləşdirmək üçün bir 

neçə simulyasiyadan istifadə olunmuşdur. Məhsulun tez satılması ilə əlaqədar menecment 

problemləri də mövcuddur. Fermerlərin əksəriyyəti öz balıqlarını rəqabətin güclü olduğu 

Sentyabr-Noyabr aylarında satır. Bunun əsas səbəbi fermerlərin məhsul yığımı zamanı 

qaytarmaq şərti ilə il ərzində borclanmasıdır (əsasən də yem almaq üçün). Onlar öz borc və 

kreditlərini bağlamaq üçün satışı tezləşdirirlər. Tacirlər bundan yararlanaraq onlara borclu olan 

fermerlərə daha aşağı qiymət təklif edirlər. Bundan əlavə bazar bu dövrdə daha doymuş olur və 

buna görə də qiymət aşağı olur. Maliyyə və digər öhdəlikləri olmayan fermerlər məhsullarını 

Dekabrın sonlarına və ya sonraya saxlayaraq daha yaxşı qiymətə sata bilərlər. Dövr üzrə balıq 

çəkilərinə və qiymətlərinə dair məlumatlara əsaslanaraq etdiyimiz simulyasiyalar göstərir ki, ən 

azı bayramlara qədər balıqların saxlanması fərqli nəticlərəin əldə olunmasına gətirib çıxarır. 

Bundan başqa Salyan/Neftçala regionunda qış fəslində güman edildiyi kimi balıqlar öz çəkilərini 

itirmirlər.  

Təkmilləşdirilmiş yemləmənin DRX nəticələrinə təsiri də qiymətləndirilmişdir. 

Təkmilləşdirilmiş yemlər yararlı yemlərin bir neçə dəfə daha səmərəli istifadəsinə şərait 

yaratmaqla göldə olan balığın sıxlığını bir neçə dəfə yüksəltməyə imkan verir. Bu göllərə və 

digər əsas vəsaitlərə yatırılmış investisiyanın tam istifadəsi ilə əlaqədar məhsuldarlığın və DRX-

nin az yaxşılaşmasına gətirib çıxarır, bu xərclər balıqların sayı ilə proporsional olan əməliyyat 

xərcləri ilə müqayisədə daha az əhəmiyyətlidir. Bu sahibkarın yaxşı olmaması demək deyil, 

ümumi mənfəətin həcminin balıqların sayı ilə mütənasib olması səbəindəndir.  Təhlil həmçinin 

göstərir ki, yemin istehsalı maliyyə və iqtisadi baxımdan kifayət qədər mənfəətlidir. Qismən bu 

doğrudur, çünki yemlərin tərkib hissələri əsasən ölkə daxilində istehsal olunur və gömrük 

rüsumuna və əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmur.  

Apardığımız təhlil inkubatorların təkmilləşdirilməsi xeyrinə olan arqumentləri əsaslandırmadı. 

Ç ünki körpə balıqlar arasında yüksək itki səviyyəsi təkcə inkubatorların qeyri-təkmil olması ilə 

deyil, həm də fermalarda zəif idarəetmə ilə əlaqədardır. Əgər fermerlər körpə balıqlara daha 

əlverişli şərait yaratsa, onlar itkiləri azalda və daha çox balıq ala bilərlər. Hətta tam həcmdə 

istehsal zamanı belə Zaqatalada olan yeni inkubatorda ənənəvi inkubatorlarla müqayisədə 

istehsal oıunmuş 1 kq. karpa görə daha yüksək xərclər formalaşmış və itki səviyyəsi də eyni 

qalmışdır. Ənənəvi inkubatorla müqayisədə modern inkubatorlar üstün ola bilərlər, əgər onlar 

körpə balıqları öz güc və resurslarından istifadə edərək daha yaxşı yemləmə rejimi ilə daha uzun 

müddətədək (30 günədək) saxlayarlarsa, onda yaşama səviyyəsi daha yüksək ola bilər.  

Təkmilləşdirilmiş yem və körpə balıqların inkubatorlarda daha uzun müddətə saxlanılması 

itkiləri azaldacaq və mövcud göllərdə olan sıxlığı artıracaq. Mövcud yemləmə praktikasının 

təkmil olmadığını nəzərə alsaq onda təkmilləşmə potensialının kifayət qədər böyük olduğunu 
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düşünmək olar.  Bundan əlavə maliyyə mənfəətinin yüksək olması fermerlərin göllərə yatıracağı 

investisiyanı daha da arıra bilmə imkanlarını formalaşdırır. Bütün bunlar isə bazarda isti su 

balıqlarının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bazarın ciddi qiymət azalması olmadan  

bu artımı həzm edə biləcəyi əsas sual olaraq qalır.  

Azərbaycanda balıq bazarı yüksək dərəcədə parçalanıb, soyuq aylarda açıq bazarlarda isti su 

balıqları və balıq mağazalarında və supermarketlərdə ilboyu satılan dondurulmuş və emal 

olunmuş idxal balıq məhsulları satılır. Burada Kaspian Fiş Kompani-nin inhisarçılığı ucbatından 

yerli balıqların bazara daxil olması problemi mövcuddur. Bu maneələri aradan qaldırmadan isti 

su balıqlarının bazara imkanları məhdud olacaq.  

Əgər balıqçılıq istehsalı məhsulları növbəti beş ildə iki dəfə artsa, tələb buna uyğun 

böyüməyəcək və bazarın artıq məhsulları həzm etməsi üçün qiymətlər təqribən 20-25% aşağı 

düşəcək. Hətta ən yaxşı fermerlər üçün belə maliyyə mənfəəti iki dəfə aşağı düşəcək, digərləri 

isə biznesi tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Bu proses əsasən də şimal regionunda kiçik karp 

fermerlərini ziyana uğradacaq. Bu həmçinin digər yollarla balıq alıb-satanlara da mənfi təsir 

göstərəcək, çünki onlar mütərəqqi fermerlərdən fərqli olaraq zərbəni yumşaltmadan səmərəliliyi 

yüksəldə bilməyəcəklər. Qeyd etdiklərimiz qiymət azalmasının minimum qiymətləndirilməsidir, 

qiymət azalması daha böyük ola bilər. Bundan qaçmağın yeganə yolu isə yerli balıqların idxal 

balıqlarını əvəz edə bilməsi üçün bazarların açılmasıdır.  

 

Alabalıq 

 

Balıq fermalarının həcmindən asılı olaraq alabalıq üçün DRX nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənə bilər. İri fermalar həm maliyyə, həm də iqtisadi cəhətdən mənfəətlidir ki, bud a ciddi 

müqayisəli üstünlüyü göstərir. Kiçik balıq fermalarının isə həm maliyyə, həm də iqtisadi 

mənfəətliliyi mənfidir, DRX indikatoru kifayət qədər yüksəkdir, bu isə müqayisəli üstünlüyün 

olmaması deməkdir. Əməliyyatların miqyası bu fermalar arasında mənfəətlilik fərqini müəyyən 

qədər izah etsə də, görünən odur ki iri fermalar həmçinin daha səmərəli fəaliyyət göstərirlər.  

Daha yaxşı yem və təkmil menecment  yemləmənin effektivliyini artırdıqda, kiçik fermaların 

nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır. İqtisadi mənfəətlilik mənfi qalsa da, maliyyə 

mənfəətliliyi müsbət olur və DRX birə yaxınlaşır. Kiçik fermerlərin mənfi mənfəət 

göstəricilərinə rəğmən fəaliyyət göstərə bilməsinin səbəbi onların əməliyyat xərclərini örtə 

bilməsi və kapital xərclərinin isə batmış hesab olunmasıdır. Təhlillər bunu göstərir. Bundan 

başqa, nəqliyyat xərclərinin azaldılması maliyyə və iqtisadi mənfəəti yüksəldir, xüsusən də kiçik 

fermerlər üçün DRX-ni yaxşılaşdırır.  
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Növbəti mərhələlər üçün nəticələr və məsləhətlər 

Təhlildən bir neçə vacib nəticələr və məsləhətlər çıxarıla bilər. Müsbət nəticələrdən biri 

Azərbaycanın öz torpağı və suları ilə yerli bazaar üçün karp və alabalıq balıqçılığı üzrə 

müqayisəli üstünlüyə malik olmasıdır. Bundan əlavə, adambaşına balıq istehlakı dünya üzrə  orta 

göstəricinin altıda birinə bərabərdir ki, bud a uzunmüddətli genişlənmə üçün imkanların 

olduğunu göstərir.  Bu əlverişli proqnozlıara bamayaraq, potensialın reallaşması üçün bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilməlidi. 

   

 Karp və alabalıq bazarının həcmi və böyüməsini qiymətləndirmək üçün təcili 

araşdırmalar aparılmalıdır.  

 Azərbaycan balıq sənayesində inhisarçı vəaiyyət öyrənilməli və Hökumət sahəni daha 

rəqabətli vəziyyətə gətirməkdən ötəri yollar öyrənilməlidir.  ART layihəsi Kaspian Fiş 

Kompani-nin keyfiyyət standartları təmin olunduğu və təchizat sabitliyi qorunduğu 

şəraitdə yerli balıqları alması imkanları öyrənilməlidir, hər iki istiqamətdə ART kömək 

edə bilər. 

 Balığın qışa qədər saxlanılması imkanları öyrənilməlidir. Buradan əldə olunmuş nəticələr 

təsdiqlənsə, yayılmalıdır.  

 Hökumət keyfiyyətli balıq yeminin və onun tərkib hissələrinin, eyni zamanda balıqçılıq 

sənayesində istifadə olunan digər resursların idxalının təmin olunmasına şərait 

yaratmalıdır.  

 ART layihəsi Neftçalada olan karp inkubatoruna, xüsusən də onun körpə balıqları 30 

günədək saxlama imkanlarının yaranmasına dəstək verməlidir,  

 Alabalıq istehsalı üçün nəticələr göstərir ki, yem səmərəliliyinin artırılması və mövcud 

resurslardan səmərəli istifadə etməklə mənfəəti əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq olar.  

 

 Kaspian Fiş Kompani ilə əlaqədar rəqabət probvlemlərinin həll olunduğunu fərz edərək, 

balıqların ilkin emalı imkanları araşdırılmalıdır.  

 Nazirlər Kabineti tərəfindən 11 May 2011-ci ildə balıqçılıq üçün torpaqlardan istifadə ilə 

bağlı təlimata təcili olaraq yenidən baxılmalıdır. Əgər  1998-ci ildə qəbul olunmuş Qanun 

tətbiq olunması qərara alınarsa, onda torpağın balıqçılıq üçün yenidən qeydiyyatdan 

keçirilməsi prosesi asanlaşdırılmalı və xərclər minimallaşdırılmalıdır.  

 

 Balıqların və balıqçılıq məmulatlarının idxalı ilə əlaqədar gərəksiz əməliyyat xərcləri 

aradan qaldırılmalıdır.  

 Sudan istifadəyə görə balıq fermerlərindən alınan ödənişlər harmonizə edilməli və sudan 

daha səmərəli və mənfəətli istifadəni təmin etmək məqsədilə taxılçılıq və digər əkinçilik 
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fermerlərinə verilən sudan istifadə ilə əlaqədar subsidiyalar ləğv olunmalıdır. Sudan 

istifadə edənlər assosiasiyası bu zaman əhəmiyyətli rol oynaya bilər.  

 

 Balıq fermalarının yaradılması və fəaliyyət göstərməsi üçün verilən geniş yayılmış qeyri-

rəsmi ödənişlər aradan qaldırılmalıdır. 
 

 Nəqliyyat xərclərinin azaldılması və dondurma və emalat vasitəsilə balıqların bazarda 

qalma müddətinin uzadılma imkanları öyrənilməlidir. 
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1 GiriĢ 

Qismən duzlu torpağa və sərin dağ çaylarına malik Azərbaycanda balıqçılıq böyük potensiala 

malikdir kənd camaatı üçün əsas gəlir yaradan fəaliyyətlərdən biri ola bilər .  Balıqçılıq 

subsektoru əsasən ölkənin cənub və mərkəzi hissələrində karp və digər isti su balıq növlərinin 

nohurlarda, şimalında isə alabalıq və digər soyuq su balıq növlərinin kanallarda 

yetişdirilməsindən ibarətdir. Hər iki fəaliyyət növü 1995-96-cı illərdə torpaqların 

özəlləşdirilməsindən sonra sıradan çıxmışdır, ancaq son zamanlar Azərbaycan 

Rəqabətqabiliyyətlilik və Ticarət (ART) layihəsinin və onun sələfi olan Özəl Sektorun 

Rəqabətqabiliyyətliliyinin Genişlənməsi Layihəsinin (ÖSGRL) köməyilə bu sahədə canlanma 

müşahidə olunmaqdadır. Balıqçılığı hər iki növü zəif nəsilartırma, yumurta və barmaqcıqlara 

məhdud çıxış, yaxşı idarəetmə praktikasına dair informasiyanın olmaması, pis yemləmə, qeyri-

adekvat alət və fiziki qurğular, soyuq saxlancların olmaması və kapital çatışmamazlığından 

əziyyət çəkir.  Bu problemlərdən hansının daha məcburi olduğu və daha əlverişli investisiya 

imkanları yaratdığını müəyyənləşdirmək subsektor üzərində aparılan DRX təhlilinin əsas 

məqsədlərindən biridir. 

DRX təhlili balıqçılıq sketorunda olan əsas dəyər zəncirlərinin iqtisadi və maliyyə 

mənfəətliliyinin qiymətləndirilməsini və bu dəyər zəncirləri çərçivəsində inkişafa maneə olan 

əsas maneələri və bu maneələri aradan qaldırılması imkanlarını tədqiq edir. Məsələn, balıqçılıqda 

yeni balıq yeminin verilməsi resursların xərclərini artırsa da məhsuldarlığı yüksəldə bilər. Təkcə 

ferma səviyyəsində deyil, həmçinin yem dəyirmanı səviyyəsində də mənfəətlilik 

qiymətləndirilməlidir. Bundan əlavə yüksək məhsuldarlıq adətən istehsalın həcmini də yüksəldir. 

İstehsalda olan bu artım bazaar tərəfindən həzm olunacaq, ancaq bu həzmin baş verdiyi qiymət 

səviyyəsi müsbət maliyyə və iqtisadi mənfəətin saxlanılmasına imkan verəcəkmi?   Digər misal 

siyasətin səmərəliliyi ilə əlaqədardır. Bu sektora həvəslə investisiya yatıran fermerlərin 

davranışında görünür ki, balıqçılıq maliyyə cəhətdən kifayət qədər mənfəətlidir. Bu mənfəətlilik 

nə dərəcədə balıq idxalında olan proteksionizmlə bağlıdır və bu proteksionizm aradan qaldırılsa 

mənfəətlilik azalacaqmı? Bu sualların cavabı DRX təhlili vasitəsilə tapıla bilər.  

Tədqiqatın balıqçılıqda DRX təhlilinin aparılması ilə yanaşı digər məqsədi DRX təhlili ilə 

əlaqədar məlumatların toplanması və təhlili ilə bağlı institusional qabiliyyət formalaşdırmaq və 

müzakirələrə rəvac verməkdir.  Rəqabətli seçim nəticəsində bu işləri görmək üçün iki tədqiqat 

mərkəzi seçildi:  İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) və Azərbaycan Aqrobiznes Mərkəzi 

(AAM). İkigünlük təlim 2011-ci ilin Aprel ayında baş tutdu və 2011-ci ilin İyul ayında 

informasiyanın toplanması, anketlərin hazırlanması və anketlərin ilkin yoxlanması və qeyri-rəsmi 

müsahibələrin aparılması ilə əlaqədar ərazilərə səfərlə davam etdi. Xalid Kərimli (İTM), Vahid 

Məhərrəmov (İTM) və  Anar Hacıyev (AAM) bu ərazi səfərlərində iştirak etdi və rəsmi sorğular 

zamanı prosesi apardı. Kamil Ələsgərov (İTM) Vahid Məhərrəmovla birgə sonrakı təhlil və 
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hesabatın layihəsinin hazırlanmasında fəal iştirak etdilər. İTM-in İdarə Heyətinin sədri Qubad 

İbadoğlu və AAM-dən  Miri Mirzəyev və Mirnail Mirsalahov dəyərli məsləhət və baxışları ilə 

prosesdə iştirak etdilər., ART layihəsində DRX Məsləhətçisi olan Dörk Strayker təlimlərin 

verilməsində, tədqiqatın təşkilində və son hesabatın hazırlanmasında iştirak etdi.  

Növbəti bölmə balıqçılığı Azərbaycanda iqtisadiyyatındakı yerinə həsr olunub, ümumi balıq 

tutulmasında bu subsektorun payı qiymətləndirilir. Bundan sonra balıqçılıqda müşahidə olunan 

əsas, texniki və siyasətlə olan maneələr araşdırılır.   

Dördüncü bölmə daxili rsurs xərcləri metodologiyasının təsvir edir, onun həyata keçirilməsi üçün 

tətbiq olunan yanaşma müzakirə olunur. Bundan sonra təhlilin nəticələri və fərziyyələr təqdim 

olunur. Sonuncu bölmə nəticələri əhatə edir. 

 

2. Balıqçılığın Azərbaycanda yeri 

Azərbaycanda balıq istehsalı dəniz və şirin sularda yetişdirilən balıqlardan ibarətdir və buraya 

Kiprinidaylar (karp ailələri), Salmonidlər (alabalıq ailəsi) və Acipenseridaylar (nərə balığı ailəsi) 

kimi ümumi istehlak olunan növlər daxildir. Dünyada gedən proseslərə uyğun olaraq 

Azərbaycanda da şirin su hövzələrində balıq istehsalı getdikcə daha aktual olur. Təbii balıq 

ehtiyatlarının getdikcə azalması və Azərbaycanın da bu prosesdə kənarda qalmaması balıqçılığın 

daha da inkişaf etdirilməsinə və ölkədə etibarlı balıq məhsulları mənbəyinin formalaşdırılmasına 

zərurət yaradır. 

Azərbaycanın öz məhsuldar torpağı və su təchizatı ilə yerli bazara yönəlik balıqçılıqda ciddi 

müqayisəli üstünlüyə malik olduğu görünür.  Bundan əlavə, adambaşına balıq istehlakı dünyada 

orta balıq istehlakının üçdə birini təşkil edir və bu da uzunmüddətli artım üçün potensialın 

olduğunu qeyd etməyə imkan verir. Ancaq bu subsektorun genişlənməsi hökumət siyasəti ilə sıx 

bağlı olan bir çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Bu problemlər aradan qaldırılmasa və ya heç 

olmasa ciddi surətdə zəiflədilməsə vacib imkanlar itiriləcək, gəlir və məşğulluq aşağı düşəcək. 

2.1 Ġsti su və soyuq su balıqçılığı 

Balıqçılıq subsektoru əsasən ölkənin cənub və mərkəzi hissələrində karp və digər isti su balıq 

növlərinin nohurlarda, şimalında isə alabalıq və digər soyuq su balıq növlərinin kanallarda 

yetişdirilməsindən ibarətdir. Karp yetişdirmə az investisiya və resursların cəlb olunduğu 

ekstensiv və ən yaxşı halda yarımekstensiv, alabalıq yetişdirmə isə daha çox investisiya, 

məharətli idarəetmə, daha yaxşı təşkil və planlaşdırma tələb edən intensiv təsərrüfatçılıq hesab 

edilir. Balıqçılığın hər iki forması əhəmiyyətli rəqabətqabiliyyətliliyə malikdir, baxmayaraq ki bu 

üstünlüyün dayanıqlılığı bir sıra amillərdən asılıdır və onlar ciddi problemlər yarada bilərlər. 

Cənubda, xüsusən də Salyan və Neftçalada taxılçılıq üçün o qədər də əlverişli olmayan, lakin 
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karp balıqçılığı üçün olduqca əlverişli olan duzlu torpaqlardan yararlanırlar. Şimalda isə alabalıq 

balıqçılığı Böyük Qafqaz Dağlarından gələn soyuq və yaxşı oksigenləşdirilmiş suyun 

üstünlüklərindən faydalanırlar. Balıqçılığı hər iki növü bazar problemləri ilə yanaşı keyfiyyətli 

balıq yeminin idxalı, nohurçuluq üçün istifadə edilən torpağın təyinatı, suyun qeyri-səmərəli 

paylanması, baqlıq bazarlarının inhisarlaşması, qurğu və avadanlıqların qiymətinin bahalığı və 

maliyyələşdirmək üçün investisiyanın çatışmaması, balığın istehsalı və nəqli üçün qeyri-rəsmi 

ödənişlərdən əziyyət çəkirlər. 

 

2.2 Balıqçılıq sektorunun həcmi 

Rəsmi məlumatların etibarsız olmasına baxmayaraq, görünən odur ki, ölkədə 20 il bundan qabaq 

illik balıq istehsalı 1600 ton olmuşdur. Bu rəqəm 1988-ci ildə Azərbaycanda 56000 min ton balıq 

məhsulları istehlakı ilə müqayisə oluna bilər. Fərq Xəzər dənizində, daxili göllərdə və digər su 

hövzələrində tutulan balıqlarla izah oluna bilər. 

SSRİ dağıldıqdan sonra bütün mənbələrdə balıq istehsalı kəskin surətdə azaldı. Sənaye 

tullantıları, həddən artıq balıq tutulması və Mnemiopsis meduzalarının hücumu Xəzər dənizində 

balıqçılığa ağır zərbə vurdu
1
. Torpaqların özəlləşdirilməsi, torpaq istifadəsində məhdudiyyətlər, 

torpaqlara sahibolmada qeyri-müəyyənlik fermerlərin balıq istehsalından imtina etmələrinə səbəb 

olurdu. Rəsmi rəqəmlərə görə 2010-cu ildə 1082 t. kvotaya görə, 361 t. göl və nohurlardan, 123 

t. isə balıq təsərrüfatlarından balıq tutulmuşdur. Ancaq ev təsərrüfatlarından toplanmış təshih 

edilmiş məlumatlar göstərir ki, 2010-cu ildə bütün mənbələrdə 45315 t. balıq tutulmuşdur ki 

bunun 43749 t.-u hesablardan kənarda qalmışdır
2
. Bundan əlavə, bu yaxınlarda aparılan 

araşdırma təsərrüfatlardan tutulan balığın həcmi rəsmi rəqəmlərdəki kimi 123 t
3
. deyil,   5783 t. 

göstərilmişdir. Balıqçılığın bu iki növündən karp istehsalı həm həcm, həm də dəyər baxımından 

daha vacibdir. Biznes və İnnovasiya Mərkəzinin (BİM) topladığı məlumatlara əsasən 2010-cu 

ildə karp istehsalı 5,655 t. olduğu halda cəmisi 118 t. alabalıq istehsal olunmuşdur.Bu onu 

göstərir ki, balıq tutma, balıqçılıq da daxil olmaqla illik 51000 t.-a yaxındır
4
.   

2.2.1 ART tədqiqatının, BĠM və rəsmi mənbələrin müqayisəli məlumatları 

DSK-nın məlumatlarından da (Cədvəl 1) göründüyü kimi balıq tutulmasında hər bir kateqoriya 

üzrə ciddi ziddiyyətli meyllər var. Qeyd edildiyi kimi, müstəqilliyin ilk illərində balıq istehsalı 

kəskin surətdə azaldı, ancaq son illərin meylləri də çox maraqldır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 

                                                        
1 BŞBİA ART layihəsi, “ 2010-cu il Dekabrında səfər hesabatı: Balıqçılıq dəyər zəncirində qiymətləndirmə hesabatı 

və strateji oyun planı”, Tomas Ort, 17 yanvar, 2011ç s.9  
2 Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsi 
3BŞBİA/ART layihəsi, Azərbaycanda Balıqçılıq bazarının tədqiqi, Biznes və İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən 

hazırlanmış, Balıqçılıq bazar tədqiqinin analitik mlumatları ilə müşaiyət olunmuşdur, Aprel-iyun, 2011  . 
4DSK tərəfindən “Fərdlər tərəfindən tutulmuş balıq, Beynəlxalq tənzimləməyə məruz qalmayan” kimi təsnif edilmiş 

43749 t. istehsal balıqçılıq istehsalını da özünə daxil edir və bud a o deməkdir ki, ümumi rəqəm 51 000 tondan az 

ola bilət.  



17 

 

səbəblərdən beynəlxalq kvota əsasında balıq tutumu azaldı. Ancaq “Beynəlxalq tənzimləmələrin 

subyekti olmayan fərdlər tərəfindən balıqların tutulması” kateqoriyası üzrə 2005-ci ildən 

başlayaraq əhəmiyyətli artım müşahidə olunmağa başlandı. Dəyişikliyin səbəbləri və bu 

balıqların hardan gəlməsinin səbəbləri aydın deyil. 2009-cu ildə bu rəqəm yenə də 

gözlənilmədən dəyişir, bu göstərici statistika rəsmilərinə əsasən ev təsərrüfatı istehlakı 

tədqiqtlarından balıq istehlakının səviyyəsinə əsasən hesablanılır. Bu artım  Xəzər dənizindən 

gizli balıq tutmanı, təbii göllərdən və sulardan balıq tutmanı və uçota alınmayan balıqçılıq 

göstəricilərini özünə daxil edə bilər.  

Cədvəl 1: Azərbaycanda tutulan balığın həcmi  

  
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Azərbaycanda tutulan balığın 

ümumi həcmi, tonal 
19122 26400 21430 20599 20908 45088 45315 

O cümlədən:               

Beynəlxalq kvota əsasında 

tutulan balığın həcmi 
18797 9003 3976 2943 1517 1202 1082 

Beynəlxalq tənzimləmələrin 

subyekti olmayan fərdlər 

tərəfindən tutulan balıqğın 

həcmi 

185 17283 17344 17534 19208 43566 43749 

Balıq fermalarının istehsalı 

(balıqçılıq) 
140 114 110 122 144 137 123 

Göl və nohurlardan tutulan 

balığın həcmi 
        39 183 361 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

Eyni zamanda belə artım tələbin sürətli artımı və və təklifdəki uyğun artımla da izah oluna bilər.  

2000-ci ilə tutulmuş balıq göstəricisi beynəlxalq kvotalara əsaslandığına görə kifayət qədər 

dəqiqdir. Sonrakı illər ən azı yuxarıda sadaladığımız səbəblərin ucbatından bu rəqəm sürətlə 

aşağı düşmüşdür. Eyni zamanda bu azalmanın yerini doldurmaq üçün idxal artmışdır. Şəkil 1-

dən göründüyü kimi balıq və balıq məhsulları idxalı 2008-ci ildə 13080 tona qədər yüksəlmişdir  

Son illər Azərbaycanda balıq idxalının yüksəlməsi müşahidə olunur. DSK-nın məlumatlarına 

görə 2010-cu ildə 14 min ton balıq idxal edilmişdir ki, bu da demək olar ki,  istehsalın üçdə 

birinə bərabərdir.  Yaxşı idarəetmə idxalın əvəz edilməsi üçün yaxşı imkanlar yaradır. 
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Kvota əsasında və nohur və göllərdən tutulmuş balıqları bura əlavə etsək bütün mənbələrdən 

olan hədd 14636 tona bərabər olar.  2008-ci ildə DSK ev təsərrüfatları tədqiqatına əsasən 

adambaşına düşən balıq istehlakının 3.5 kq-a bərabər olduğunu élan etmişdir. Həmin ildə 

əhalinin sayını – 8 780 000 bu rəqəmə vursaq, onda ümumi balıq istehlakının 31 000 tona 

bərabər olduğunu taparıq. Bu təqribən 16 000 ton balığın qeyd olunmayan mənbələrdən və 

balıqçılıqdan gəldiyini göstərir. Bu qeyri-mümkün deyil, baxmayaraq ehtimal ki bu yüksək 

həddir.    

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) hesabatına
5
 görə təbii su sistemlərinə 439,5 

mln. kiçik balıq (barmaqcıq) buraxılmışdır ki, onun strukturu aşağıdakı kimidir:  

- nərə balığı barmaqcıqları – 1,522 mln. ədəd 

- alabalıq ailəsi barmaqcıqları – 0,17 mln. ədəd 

- karp ailəsi barmaqcıqları – 432,08 mln. ədəd 

- ağ amur və digər otyeyən balıq barmaqcıqları – 5,75 mln. ədəd 

Ancaq bu rəqəmlər BİM və ART layihəsi işçisi tərəfindən şübhə altına salınır, o, iddia edir ki, 

onlar artıq göstərilir. ETSN ümumi məhsul yığımının 950 tondan bir az artıq olduğunu 

bildirir.ART layihəsi həmçinin balıqçılıq kompaniyalarından, emalçılarından, yerli ixtioloqlardan 

iformasiyalar toplamışdır ki, onlar da rəsmi élan olunmuş rəqəmlərin şişirdilmiş olduğunu 

düşünürlər. 

 

Nəticədə görünən odur ki, 2008-ci ildə ümumi istehlak 31 000 tondan çox olmamışdır ki, bunun 

da demək olar ki, yarısı idxal olunmuşdur. Real iqtisadi artımda kəskin azalmanı nəzərə alsaq, 

onda bu rəqəm 2010-cu ildə çətin ki yüksəlsin. DSK-nın məlumatlarına əsasən 2010-cu ildə 

                                                        
5 http://eco.gov.az/su-fealiyyet.php 
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ümumi balıq istehlakı 45 315 ton  yerli balıq tutumundan və 14 092 ton idxaldan ibarət 

olmuşdur. Balıqçılıq istehsalı məhsullarının böyük hissəsinin uçota alınmayanlar kateqoriyasına 

aidl olduğunu guan etsək ümumi istehlakın 60 000 tona, təqribən adambaşına 6.6 kq-a bərabər 

olduğunu müəyyənləşdirə bilərik. Aydındır ki, adambaşına olan bu göstərici statistika idarəsini 

uçota alınmayan balıq tutumunu artırmağa vadar etmişdir, baxmayaraq ki bu həcmdə balığın 

hardan gəlməsinə dair təsəvvür belə yoxudr.2010-cu il istehlak tədqiqatının səhv olması da 

mümkündür və çox güman ki orta istehlak 2008-ci ildəki 3.5 kq-a yaxındır, bunu keçmiş illərin 

təmayülü də təsdiq edər.
6
   

 

2.2.2 Balıqçılıq məhsulları və  əhatə etdiyi ərazilər  

 

Azərbaycanın Kənd təsərrüfatı Nazirliyinə əsasən (“Ərzaq təhlükəsizliyi Dövlət Proqramı 2008-

2015-ci illər” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər və nəticələr) Salyan rayonunda göl və 

nohurlarda karpkimilər istehsal edən 163 fərd və müəssisə var.  Bu göl və nohurların ümumi 

sahəsi 2247 hektardır və onun böyük hissəsi (2243 ha) hökumət tərəfindən fərdlərə icarəyə 

verilib. Neftçala rayonunda da 1880 ha balıqçılıq məqsədləri üçün istifadə olunan göl və nohurlar 

mövcuddur.  

Sahədə orta məhsuldarlıq təqribən 300-350 kq/ha-dır və bu da regionda fermerlər arasında 

apardığımız sorğular nəticəsində müəyyənləşdirdiyimiz göstəricidən (510 kq/ha) aşağıdır. BİM 

isə bütöv ölkə üzrə orta məhsuldarlığın 560 kq/ha olduğunu müəyyənləşdirmişdir. Fermerlər isə 

birbaşa balıq yetişdirilən göllərdə məhsuldarlığın 1 ton/ha olduğunu bildirirlər ki, bu da sorğu 

nəticələrinə görə ağlabatandır: bəzi fermerlər əsasən maliyyə çətinlikləri səbəbindən malik 

olduqları göllərdən tam istifadə edə bilmirlər. Bu tədqiqat ölkədə olan ən yaxşı təcrübələrə 

əsaslandığına görə biz təhlillər zamanı bu rəqəmi orta hesabla 1 ton/ha kimi götürmüşük.  

2.2.3 AdambaĢına istehlakın artırılması potensialı 

Əgər 2008-ci il üçün adambaşına balıq istehlakına dair rəsmi rəqəmlıər doğrudursa və son üç ildə 

iqtisadi artım dərəcəsinin aşağı düşməsi səbəbindən ciddi dəyişməyibsə, onda adambaşına balıq 

məhsulları istehlakı orta dünya göstəricisinin 17-18%-ə bərabər olar (Şəkil 2-də DSK-nın 

hesabladığı adambaşına 6.9 kq. istehlakla digər ölkələr müqayisə edilmişdir). 2008-ci ilədək 

gəlirlərin yüksəlməsi səbəbindən balıq istehlakı nisbətən sürətlə artsa da bu artım dayanıqlı 

                                                        
6 2010-cu il istehlak qiymətləndirmələrinin tam nəticələrinin élan olunmaması ilkin göstəricilərin sual altında 

qalmasını gücləndirir. 
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olmamışdır. Sürətli artımın yenidən bərpa olacağı da gözlənilmir
7
. Bu o demək deyil ki, istehlak 

dünya orta göstəricilərinə çatmayacaq, lakin artım sürəti əvvəlki kimi olmayacaq. 

 

 

 

3 BALIQÇILIQDA DƏYƏR ZƏNCIRILƏRĠNIN  VƏ ƏSAS 

ÇƏTINLIKLƏRIN TƏHLILI 

 

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycan Hökumətinə gəlirlərin və məşğulluğun yüksəldilməsi 

məqsədilə kapital və büdcə resurslarının daha səmərəli bölüşdürülməsinə imkan verən siyasətin 

formalaşdırılmasına kömək etməkdir. İkinci məqsəd balıqçılıq subsektorunda əsas problemlərin 

müəyyənləşdirilməsi və bu çətinliklərin aradan qaldırılmasının iqtisadi və maliyyə imkanlarının 

araşdırılmasından ibarətdir. 

3.1 Balıqçılıq subsektorunda əsas çətinliklər 

3.1.1 Əsas çətinliklərin qısa icmalı 

Ümumi şəkildə baqlıçılıq sektorunun problemlərini siyasət, bazar və texniki qruplara bölmək 

olar.  Siyasi problemlər əsasən torpaqdan istifadə məhdudiyyətləri (uyğun maliyyə problemləri), 

su təchizatı prioritetləri, keyfiyyətə nəzarət sisteminin olmaması, inhisarçılıqla əlaqədar idxala və 

                                                        
7 Milli Büdcə Qrupunun hesablamasına görə adambaşına real ÜDM artımı 2010-cu ildə 3.7%-ədək azalmışdır və 

2011-ci ildə də bu azalma davam edəcəkdir. Bu rəqəm 2005-07-ci illərdəki demək olar ki, 30%-lik artımla müqayisə 

oluna bilər. Milli Büdcə Qrupu, Azərbaycanda makroiqtisadi vəziyyətin qiymətləndirilməsi: Analitik icmal, 2011 

May s.9   
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realizasiyaya məhdudiyyətlər kimi hökumət siyasəti və həll edilməmiş hüquqi məsələlərlə 

bağlıdır. Marketinq çətinlikləri bazarın həcmi, onun fraqmentləşmə dərəcəsi, inhisarçılıq, 

nəqliyyat və soyuq saxlancların mövcudluğu, təklifin fəsilliliyi və bazar idarəetməsi ilə 

əlaqədardır. Texniki çətinliklərə genetik ehtiyatlar, fermerlərin texniki ekspertizası, su 

çatışmamazlıqları, emal avadanlıqlarının mövcudluğu, alabalıq kanalları kimi fiziki strukturların 

uyğunsuzluğu problemləri aiddir. Əgər bu çətinliklərin aradan qaldırılmasına sərf olunan xərclər 

əldə oluna biləcək faydadan azdırsa onda gəlir artacaq və investisiya qoyuluşuna maraq 

yüksələcək. 

Karp üçün texniki və bazar problemlərinə adətən satışın fəsilliliyi, fermerlərin texniki 

ekspertizasının olmaması, su və yemin keyfiyyəti, zəif marketinq menecment, emalın olmaması 

və s.-I aid etmək olar ki, bunlardan bəziləri inhisarçılığın nəticələridir. Alabalıq üçün belə 

çətinliklərə zəif genetika, kanalların qeyri-adekvat dizaynı və balıq istehsalında nisbətən daha 

çox yemdən istifadəni göstərmək olar ki,  bu problemlərin həlli yüksək məhsuldarlığa və 

keyfiyyətli məhsul alınmasına səbəb ola bilər. 

3.1.2 Karp istehsalı və marketinq 

3.1.2.1 Primitiv yemləmə məhsuldarlığı aşağı salır  

 

Əksər karp saxlayan fermerlər olduqca qeyri-səmərəli yemlərdən istifadə edirlər. Əlavə yemləmə 

olmadıqda təbii bio-resurslar, aşağı səviyyədə olsa da, balığın bir il diri qalmağına və hətta 

böyüməsinə kifayət edir. İkinci ildən başlayaraq bu resurslar azalacaq və balığın böyüməsi 

dayanacaq. Fermerlər balıqların ən azı bir kiloqram olan kommersiya ölçüsünə çatması üçün 

onları daha bir il də saxlamaq və yemləmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu isə tamamilə 

səmərəsizdir.
8
  

Çox vaxt buğda və arpa fermada yetişdirilən yonca ilə birgə nohura atılır. Araşdırma apardığımız 

fermalarda 1 kq. balıq əti alınması üçün 4-6 kq. bu tip yemdən istifadə edilir. Belə yemləmə həm 

də uzun böyümə müddətinə, əlaqəli kapitalda əhəmiyyətli xərclərə və istehsalın aşağı 

səviyyəsinə səbəb olur.  

Yemin keyfiyyətinin artırılması üçün nəhəng potensial mövcuddur. Təkmilləşdirilmiş yemdən 

istifadə məhsuldarlığı hazırki 560 kq/ha-dan 2-3 ton/ha-ya qədər qaldıra bilər.
9
 Nohurlarda sıxlıq 

daha da artırıla və balıqlar xəstəliyə daha dözümlü ola bilərlər.
10

 Fermerlər bu üstünlükləri yaxşı 

bilirlər və yerlərdə keyfiyyətli yemlərin istehsalını dəstəkləyirlər. 

                                                        
8 BŞBİA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarı tədqiqi…, s. 31. 
9 BŞBİA/ART Layihəsi, “Azərbaycanın cənubunda karp yemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə balıq yemi 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün Fəaliyyət.” 
10 BŞBİA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarı tədqiqi…, s. 34. 
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Azərbaycanda balıq yemi və digər yemlər istehsal edən bir neçə dəyirman var.  25 kq. paketlərdə 

satılan bu yemlərin tərkibindəki qarışıqlar başdansovdu edilir. Bunlar təkmilləşdirməli və 

ekstruderlərlə təchiz olunmalıdırlar, nəticədə həm yemləmə prosesi asanlaşar, yem itkiləri aşağı 

düşər və yemləri balıq üçün asan həzm olunan və əlçatan edər.  Yemə bunlardan əlavə un, balıq 

yağı, və digər protein mənşəli qatqılar vurulmalıdır. Bütün bunlar yem/ət nisbətini birə 

yaxınlaşdıracaq.  

3.1.2.2 Kiçik karp balıqlarında yüksək itki 

Karplar əsasən inkibatorlardan üçgünlük kiçik vəziyyətdə alınır. Dəqiq məlumatların 

olmamasına baxmayaraq fakt ondan ibarətdir ki, 1 hektara gölə 25000-50000 kiçik balıq vurulur 

və yığım isə hektara 560 kq. olur. Əgər əmtəəlik balığı ən azı 1 kq olduğunu qəbul etsək, onda 

yaşama səviyyəsinin maksimum 2.2% olduğunu qeyd etmək olar. Bu kiçik balıqların ayrı 

göllərdə yerləşdirildiyi və intensiv olaraq yemləndiyi və nəzarət olunduğu digər ölkələrlə 

müqayisədə olduqca aşağı göstəricidir.  Doxsan gündən sonar istehsal göllərinə buraxılan 

karplarda yaşama səviyyəsi 90% olur.
11

  

Fermerlər qarşısında duran digər seçim isə May və ya İyunda toz halında kiçik balıqları alaraq 

onları əmtəəlik vəziyyətə çatdırılması üçün 18-24 ay saxlamaq və yaxud da Mart ayında 50-150 

qr.-lıq kiçik balıqları alıb altı ay saxlayaraq payızda satmaqdan ibarətdir. Birinci halda kapital 

xərcləri və ölüm faizi ikinci haldan daha yüksəkdir, ancaq eyni zamanda mənfəətlilik norması da 

yüksəkdir. İnkubatorların(onların daha yaxşı texniki biliklərinin, daha uyğun yemləmələrinin və 

aşağı salınmış ölüm faizinin olmasını nəzərə alarsaq)  balaca balıqları 100-150 qr.-a qədər 

saxlayaraq daha sonra fermerlərə satmasının yaxşı nəticələrini təsəvvür etmək olar.   

3.1.2.3 Məhdud bazar 

Bakıya göndərilmiş balıqların böyük hissəsi açıq bazar olan Keşlə bazarına göndərilir, burada isə 

balıqlar topdansatış vəya pərakəndəsatış tacirlərə satılır. Onlardan çox az hissəsi böyük 

hissəsinin Caspian Fiş Kompaninin emal etdiyi konservləşdirilmiş, hisə verilmiş və ya idxal 

edilən dondurulmuş balıqların saxlandığı saxlanclara verilir.  

Karp isteshsalının artırılmasının bazarlardakı qiymətlərə necə təsir göstərəcəyini 

müəyyənləşdirmək əsas problemdir. Bu müəyyən dərəcədə əhalinin gəlirlərinin artmasının balığa 

olan tələbin artmasına səbəb olacağından və yerli istehsalın digər mənbələrdən olan balıqları 

əvəz edə bilməsindən asılıdır. Balığın digər mənbəyi Xəzər dənizindən və digər yerli göl və 

sulardan tutulan balıqlardır. Əgər bu həcm rəsmi rəqəmlərdə göstərildiyi kimi böyükdürsə, onda 

balıqçılıq istehsalı tələbə xüsusi təsir göstərmədən tutulma balıqları sıxışdıra bilər. Lakin 2-ci 

bölmədə qeyd etdiyimiz kimi rəsmi məlumatlar şişirdilmişdir. Həddən artıq çirklənmə və balıq 

ovlanması problemi üzləşən Xəzər dənizindən bu həcmdə balığın tutulması çox təəcüblü 

görünür. Lakin eyni zamanda Azərbaycandakı göl və çayların böyük həcmdə balıq tutulmasını 

da təsəvvür etmək çətindir.    

                                                        
11 BŞBİA /ART Layihəsi, “Salyan rayonunda karp inkubatoru üçün Fəaliyyət Planı”. 
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Bu o deməkdir ki, əvəzetmənin böyük hissəsi idxalın hesabına baş tutacaq. Yerli istehsal olan isti 

su balıqları ilə idxal edilmiş balıqlar arasında bazar seqmentləşdirilməsinin aparılması 

əhəmiyyətli görünür. Yerli diri balıqların idxal olunmuş balıqları əvəz edə bilmək qabiliyyəti 

olduqca məhdudlaşmış görünür (2010-cu ildə cəmi 2 ton idxal edildiyini, sonuncunun isə 5600 

tondan çox olduğunu nəzərə alsaq). 2010-cu ildə 3600 tona bərabər dondurulmuş karp və digər 

belə balıqların idxalının əvəzlənməsi isə daha mühüm hesab oluna bilər, ancaq bu idxalın böyük 

hissəsinin Kaspian Fiş Kompani tərəfindən həyata keçirilir və ayrıca bazarlardan ibarət olan 

mağaza və supermarketlərdə satılır. Əgər yerli balıqlar eyni mağza və marketlərdə satılsa, onda 

onlar idxalla rəqbət apara bilərlər. 

Balıq fermalarında yetişdirilən karp balıqları ildə maksimum 16000 t. olan bazarda rəqabət 

aparacaqlar. Azərbaycanda balıq üçün tələbin qiymət elastikliyi barədə qiymətləndirmə yoxdur.  

Digər ölkələrdə belə qiymətləndirmələr mövcuddur və bu göstəriciləri uyğunlaşdırmaq olar.  

Misal üçün,  Beynəlxalq Ərzaq Siyasəti Tədqiqat İnstitutundan Asche and Bjorndal (1999) əksər 

ölkələrdə balıq məhsullarının qiymət elastikiliyinin 0.7-1.5 arası dəyişdiyini 

müəyyənləşdirmişlər. Biz güman etsək ki, fermada yetişdirilən karp və digər mənbələrdən 

tutulmuş balıqlar bir-birini tam əvəz edir, onda biz idxal edilən emal edilmiş balıqları kənara 

qoyaraq diri balıq üçün vahid bazardan danışa bilərik. Bu barədə 5-ci bölmədə danışılır. 

3.1.2.4 Karp istehsalı və satışında yüksək fəsillilik 

Karp istehsalı ilə bağlı əsas problem onun yüksək fəsilliliyidir. Karpın böyük hissəsi havanın 

soyuduğu və balığı böyüməsinin dayandığı Noyabr və Dekabr aylarında yığılır. Ancaq bu eyni 

zamanda balığın bazara kütləvi çıxarıldığı və buna görə də qiymətin aşağı düşdüyü vaxta düşür. 

Emal edilməzsə bu balıqlar ya qısa müddətdə istehlak olunmalıdır, ya da xarab olmalıdır. 

Dondurma digər alternativdir, ancaq əgər temperaturu -20
o
 C-ə qədər azaldılarsa saxlanma 

müddətini əhəmiyyətli dərəcədə uzaltmaq olar. Bunu etmək üçün avadanlıq çox bahadır və kiçik 

yerli istehsalçılar onu ala bilmirlər.  

Digər alternativ karpın Noyabr/Dekabrdan sonrakı dövrə qədər saxlamaq və qiymətlərin artımını 

gözləməkdir. Mürgüləmə dövründə balıqlar çəkilərinin müəyyən hissələrini itirə və yemlənməni 

azaltmalaralına baxmayaraq, DRX təhlilləri göstərir ki, əgər hətta onlar qeyd olunan səbəblərdən 

öz çəkilərini itirsələr belə Mart və ya Aprel aylarında qiymət artımı bu itkini kompensasiya edə 

bilər. Ancaq bütün bunlar şimala nisbətən suların daha isti olduğu və buna görə də çəkinin daha 

az itirildiyi cənub üçün daha uyğun ola bilər. Soyuq saxlancların və soyuducuya malik nəqliyyat 

vasitələrinin olmaması əmtəə ölçüsünə malik balığı Apreldən sonrakı dövrə qədər saxlanmasını 

qeyri-mümkün edir. 

3.1.2.5 Emalatın minimallığı 

Yetişdirilmiş karpın hamısı hər hansı emalat prosesini keçmədən diri formada reallaşdırılır. 

Bəziləri bunun səbəbini yerli karpların əsas emalat üsuluna (hisəvermə) uyğun olmaması ilə izah 
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edirlər, ancaq digər emalat üsulu olan dondurulmadan imtinanın əsas səbəbi isə dondurucu 

avadanlıqların baha olmasıdır.  

3.1.2.6 İdxal edilmiş resurslara yüksək maneələr 

Balıq yemi, balıq yemi inqrediyentləri, balıq yumurtaları və kiçik balıqların idxalı zamanı əlavə 

xərclər, gecikmələr və digər maneələr müşahidə olunur. Misal üçün, özəl kompaniya olan 

Azaquaproduction balıqçılıq məhsulları olan yumurta, yem və avadanlıqlar idxal etmək 

istəyirmiş. Onun 2010-cu ildə konsolidə edilmiş balıq yemi idxalı bir sıra problemlərlə müşaiyət 

olunmuşdur.
12

 Yem gömrükdə bir neçə gün saxlanılmış və gömrük orqanı Azaquaproductiondan 

əlavə 15% xərc almışılar. İdxal olunmuş yemin buraxılıb-buraxılmayacağına dair qeyri-

müəyyənlik də mövcud imiş. Nəticədə Azaquaproduction alabalıq yeminin idxalından imtina 

etmiş və Kaspian Fiş Kompanidən almağa üstünlük vermişdir.  Alabalıq istehsalçıları bu yemin 

keyfiyyətinin aşağı olduğunu deyirlər.  

2010-cu ilin sonlarında ÖSRGP layihəsi çərçivəsində Troutlodgden alabalıq yumurtalarının idxal 

edilməsi cəhdi də gömrük təmizlənməsində bəzi problemlərlə qarşılanmışdır. İdxala kömək edən 

layihə üzvünə aeroportdan təyinat nöqtəsinə daşıma üçün sığortalanmanın lazım gəldiyi deyilsə 

də, heyətin rəhbəri bu tələbin əsassız olduğunu və Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmadığını 

israrla bildirmişdir. Səkkiz saatdan sonra yumurtalar sığorta olmadan buraxılmışdır. Gömrük 

təmizlənməsi prosesi 13 nəfərin ən azı bir gün və günyarım vaxtını almışdır.
13

 

DRX təhlili üçün müsahibə alınmış bütün tacirlər və fermerlər gömrük təmizlənməsini əsas 

problem olaraq göstərmişlər. Qiymətləndirmələr göstərir ki, balığı idxalı zamanı “izah edilməyən 

əməliyyat xərcləri” kifayət qədər yüksəkdir və idxal vergiləri ilə birlikdə sərhəddə balığın 

qiymətini təxminən iki dəfə artırır. Nəticədə balıq idxalına əhəmiyyətli maneələr yaranır və bu da 

qeyri-səmərəli istehsala və istehlakçıların daha baha qiymətə balıq almasına səbəb olur. 

 

3.1.2.7 Emalat və marketinqdə inhisarçılıq 

Azərbaycanda balığın email və satışında əhəmiyyətli dərəcədə inhisarçılıq var. Ölkəyə balıq 

məhsullarının idxalını və bölüşdürülməsini iri emalat müəssisəsi olan Kaspian Fiş Kompani 

həyata keçirir. Bu şaquli inteqrasiya olunmuş istehsalçı/distryibitor/riteyler Kaspian Fiş Kompani 

ölkədə böyük hissəsi ixrac edilən nərə balığının kürüsünün yeganə leqal istehsalçısıdır. O 

dondurulmuş balığı idxal edir və emal edərək özünün Bakıdakı 10-12 və digər iri regional 

şəhərlərdə olan ixtisaslışmış balıq mağazaları vasitəilə satır.
14

 

                                                        
12 Problemlərin əksəriyyəti Azakvaproakşn-da sənədləşdirilmişdir, Özəl Sektorun  Rəqabətqabiliyyətliliyinin 
Genişləndirilməsi Proqramı (ÖSRGP) Standart Qrant Müaviləsi No. STA-400-005, “Hesabat: Balıq yeminin 
bölüşdürləmsi kanalı,” Noyabr 10, 2010. 
13 “Facilitation of the Rainbow Trout Eyed Eggs Import Deal Summary Report”. 
14 BŞBİA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarının tədqiqi, s. 54-56. 
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Burada Kaspian Fiş kompaninin malik olduğu mağazaların sayı ondur, ancaq “Kaspian Fiş 

Kompani” nişanı adı ilə balıq satan mağazaların sayı isə çoxdur, bu mağazalar həm Kaspian Fiş 

kompaninin məhsullarını satdığına, həm də vergilərdən və digər Hökumət Agentliklərinin 

arzuolunmayan qonaqlarından qorunmaqdan ötəri bu addan istifadə edirlər. Digər kiçik ərzaq 

mağazaları və supermarketlərdə də Kaspian Fiş Kompani ilə əlaqələri olan şəxslər tərəfindən 

icarəyə götürülmüş balıq departamentləri mövcuddur.
15

  

Hətta açıq səma altında olan bazarlarda belə diri karp satan topdansatış və pərakəndəsatış 

tacirləri arasında inhisarçılıq müşahidə olunmaqdadır. Pərakəndə ticarət bazarının nisbətən qapalı 

olmasına baxmayaraq, son bir neçə ildə diri balıq ovu ilə məşğul olan distryibitorların 5-dən 70-ə 

qədər artması ilə əlaqaədar diri balığın bölüşdürülməsi daha rəqabətli olmuşdur.
16

 Bəzi 

distryibitorlar tutduqları ovu birbaşa bazara çıxarırlarsa, bəziləri Bakıətrafı rayonlardakı 

nohurlarda onları saxlayır və tələb olduqca satırlar.  

3.1.1.1 Qeyri-müəyyənliklər və torpaq xərci 

Azərbaycanda balıqçılıq sənayesi Prezidentin 27 Mart 1998-ci ildə imzaladığı “Balıqçılıq 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə yanaşı su, torpaq, əmlak və digər uyğun sahələrə 

aid qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Bu qanunun 12-ci maddəsinə əsasən kommersiya 

təyinatlı balıqçılıq istehsalı göl və ya çaylarda və yaxud da uyğun qaydalar əsasında xüsusi 

layihələrlə hazırlanmış nohurlarda həyata keçirilə bilər. Bundan əlavə balıq məhsullarının satışını 

tənzimləyən 13-cü maddə xüsusi əhəmiyyətlidir. Bu maddəyə görə balıqçılıq məhsullarını sata 

bilmək üçün mənşə və keyfiyyət sertifikatı olmalıdır. Əksər balıqçıların (həm Salyan/Neftçala, 

həm də Şəki/Zaqatalada) başlanğıcdan qanunlara uyğunlaşma problemi yarandı və bu da yerli 

hakimiyyət orqanlarına rüşvət verməklə problemlərin qanunsuz həllinə gətirib çıxardı.  Fermerlər 

iddia edirlər ki, qanuna uyğun fəaliyyət göstərmək üçün həyata keçirilməli olan prosedurlar 

həddən artıq vaxt aparan, məsrəfli və əziyyətlidir. Bütün bunlar isə onunla nəticələnib ki, 

balıqçılıqda istifadə olunan və qiymətləndirilən torpaqların hətta dörddə birindən də az hissəsi bu 

təyinatla qeydə alınıb.
17

  

Bir çox hallarda bu problem kimi görünmürdü, çünki hökumət bu yaxınlara qədər sözügedən 

qanunları tətbiq etmirdi,  xüsusən də ona görə ki bu torpaqlar, xüsusən də Səlyan və Neftçaladakı 

torpaqlar balıqçılıqdan başqa digər sahələr üçün az əlverişlidilər və yaxud da əlverişli deyillər. 

Ancaq 2011-ci ilin Mayında Nazirlər Kabineti torpağı rəsmi sənədləşdirmələrdə göstərilən 

təyinata uyğun istifadə edilməli olması ilə bağlı qərar verdi. Bu qərar balıqçılıqla altı ilə yaxındır 

                                                        
15 BŞBİA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarının tədqiqi, s.48. 
16 BŞBİA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarının tədqiqi, s.. 50-51.  
17 Çox sayda qeydiyyatsız balıq fermerlərinin mövcudluğunu rəsmi statistikadan da görmək olar. Əldə 
olunmuş informasiya və  “2008-15-ci illər üzrə Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı” nəticələri 2010-cu 
ildə 192 fərd və müəssisənin 4158 hektar əraziyə malik nohur və göllərdə balıqçılıqla məşğul olundugunu 
göstərdiyi halda, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarında bu rəqəmlərin 80 fərd və 1048 hektara 
bərabər olduğu vurğulanır , təqribən dörd dəfəyə qədər fərq var. Bu BİM tədqiqatı ilə Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəqəmləri arasındakı böyük fərqin nəticələrindən biri ola bilər.  
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məşğul olan Zaqatala və yaxınlığında olan üç rayonda xüsusilə tətbiq olundu. Bu, hətta əksər 

nohurların kənd təsərrüfatı üçün yararsız olan ovalıqlarda düzəldilməsinə baxmayaraq tətbiq 

olundu. Bu təlimatın nəticəsi icazəsiz karp istehsalının qarşısının alınması və sahibkarların zərərə 

uğraması oldu.  

Fəaliyyətə problemlər yaratmaqla yanaşı, bu qanunvericilik və onun qeyri-müntəzəm tətbiqi 

fermerlərin kredit resurslarına çıxışını da əngəlləyir, çünki onlar qeydə alınmış əmlak olmadıqda 

kredit ala bilmirlər. Onlar öz fermalarını da sığorta etdirə bilmirlər ki, bu da kredit əldə etməyə 

maneə yaradır. 

3.1.2.9 Su çatışmamazlığı 

Su xərcləri regional və yerli Su Komtələri tərəfindən qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmələr 

balıqçılardan asılı olaraq fərqli olur – 0 AZN-dən tutmuş 200 AZN-ə dək. Bu isə sudan istifadə 

də qeyri-səmərəliliyə səbəb olur. Kənd təsərrüfatında istifadə olunuan su ölçülmədiyi halda 

balıqçılıqda ölçülür və taxıl tarlalarında balıqçılıqla müqayisədə sudan daha səmərəsiz istifadə 

edilir. Bütün bunlar isə Salyan və Neftçaladakı fermerləri narahat edən əsas problemlərdəndir, 

balıqların böyüdüyü yay aylarında su çatışmamazlığından demək olar ki, onların hamısı şikayət 

edir. Misal üçün, məhsul tarlaları üçün irriqasiya Sovet dövründən qalan normalar əsasında 

aparılır:  1 hektar pambığa 1-ci dəfə -2500 m
3
, 2-ci dəfə – 1800 m

3
, 3-cü dəfə – 1500 m

3
; 1 

hektar buğdaya - 1500-1600 m
3
. Bitkiçiliklə məşğul olan fermerlər 1000 m

3
 su üçün 1.2 AZN 

verdiyi halda balıq fermerlərinin əksəriyyəti 1000 m
3
 üçün 12-20 AZN ödəmək məcburiyyətində 

qalırlar. Fermerlər su təchizatında fəsli problemlərlə qarşılaşdıqda icraçı orqanlar suyu 

bitkiçiliklə məşğul olan fermerlərə verməyə üstünlük verirlər. Aşağı xərclər və yerli orqanların 

yumşaqlığı bitkiçiliklə məşğul olan fermerlərin sudan səmərəsiz istifadəsinə, su itkisinə yol 

verməyə ruhlandırır. Nə qədər su istifadə edildiyini müəyyənləşdirmək belə olmur. Bu, xüsusilə 

də su çatışmamazlığının daha aktual olduğu İyul və Avqust aylarında daha aktualdır.  

3.1.2.10 Maliyyə resurslarının çatışmamazlığı 

Maliyyə resurslarına çıxışın qənaətbəxş olmaması marketinqin səmərəliliyini azaldır. Borc 

kapitalından asılılıq balıqçıları balığı tez bir zamanda aşağı qiymətə satmağa vadar edir. Maliyyə 

istehsal üçün də problem yaradır. Məsələn, fermerlər çox vaxt gölləri genişləndirir, onları balıqla 

dolduraraq yem verirlər. Araşdırmalar və müsahibələr göstərir ki, fermerlər bir hektar göldə 1000 

ədəd balıq saxlayır və bu da məhsuldarlığın təqribən 1 ton/ha olması deməkdir. Hektardan 5-8 

ton balıq götürüldüyü dünya ortalamasını götürsək onda bu sıxlığın olduqca aşağı olduğunu 

söyləyə bilərik.  Fermerlər isə bunu göldə saxlanılacaq daha çox balğa maliyyə vəziyyətlərinin 

pis olması səbəbindən daha çox yem verə bilməmələri ilə izah edirlər. Bu isə investisiya ilə 

əlaqədar nisbətən yüksək sabit xərclərin böyük istehsal həcminə nail olaraq örtülməsinə 

maneəçiik yaradır. Problemlərdən biri isə əksər balıq fermerlərinin qeydiyyatının olmaması və 

sığortalanmaması səbəbindən banklardan və Sahibkarlığa kömək Milli Fondundan kreditləri cəlb 

edə bilməməsidir. 
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3.1.2.11 Zəif idarəetmə 

Karp fermerlərinin əksəriyyətinin bu sahədə idarəetməyə aid müvafiq bilik və təhsilləri yoxdur. 

Bu isə istehsalın başlanğıcından tutmuş son mərhələsinə qədər  öz təsirini göstərir. Beynəlxalq 

praktikada bir neçə günlük kiçik balıqların müəyyən böyümə hədinə qədər kiçik göllərdə və ya 

çənlərdə saxlanılması praktikası mövcuddur.  Buraya yaşama və artım səviyyəsini yüksəltmək 

üçün müvafiq temperatur səviyyəsinin təşkili və saxlanması, körpə balıqlara qida ilə zəngin 

yemlərin verilməsi də daxildir.
18

. Ancaq karp fermerləri balığı sadəcə fitotoplanktonların da bol 

olduğu adi göllərə buraxır və lazımi yemləmlər həyata keçirmirlər. Bu isə temperatura həssas 

olan körpə balıqların kiçik temperatur dəyişməsindən və yem çatışmamasından məhv olmasına 

və yaxud da göldə olan digər canlılar tərəfindən yeyilmələrinə səbəb olur. Buna görə də itki faizi 

belə yüksəkdir: 95-98%.  

 

3.1.2.12 Balıqçıların prioritetləri 

Karp fermerlərinin prioritetləri Cədvəl 2-də göstərilir, cədvəldə fermerlərin onların prioritetlərinə 

dair suallara verilən cavabların faizləri təqdim olunur. Onların əksəriyyəti subsidiya və digər 

formalarda dövlət yardımının edilməsini istəyir.    

(Cədvəl 2).  

Cədvəl 2: Balıqçılığı inkiĢafına dair fermerlərin təklifləri 

N Təklif Payı 

1 Subsidiyalar, hökumət dəstəyi 22,2% 

2 Balıq yemi istehsalının təşkili 18,5% 

3 

Mərkəzləşdirilmiş alış mərkəzlərinin 

təşkli 11,1% 

4 

Su təchizatı sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 11,1% 

5 Ucuz və əlçatan kredit 11,1% 

6 Fermerlər assosiasiyasının qurulması 5,6% 

7 Texniki xidmətlərin ucuzlaşdırılması 3,7% 

8 

Dərin dondurma sistemlərinə malik 

mərkəzlərin qurulması 1,9% 

9 Yerli müdaxilələrin ləğvi 1,9% 

10 İnkubatorların inkişafı 1,9% 

11 Balıq fermerlərinin sığortalanması 1,9% 

12 Yolların bərpası 1,9% 

13 Qiymətlərin tənzimlənməsi 1,9% 

                                                        
18 Məlumdur ki, başlanğıc yem balığın sonrakı yemi qəbul etməsinddə əhəmiyyətli rol oynayır, bu isə balığın 
son çəkisində fərq yaradır. 
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14 Balıq email zavodlarının qurulması 1,9% 

15 

Keyfiyyətli damazlıq balıqlarının 

tədarükü 1,9% 

16 Turizmə dövlət dəstəyinin artırılması 1,9% 

 

Bundan sonra isə balıq yemi istehsalının təşkili durur. Bu onu göstərir ki, balıqçılar istifadə 

etdikləri yemin qeyri-adekvatlığını başa düşür və yaxşı yemin məhsuldarlığı yüksəldəcəyini və 

onların mənfəətini artıracağını düşünürlər. Növbəti prioritetlər isə mərkəzləşdirilmiş alış 

mərkəzləri, su təchizatının yaxşılaşdırılması, ucuz və əlçatan kreditlərin olmasıdır. 

 

3.1.2 Alabalıq istehsalı və marketinqi 

3.1.3.1 Yüksək ixtisaslaşmış və məhdud bazarlar 

Alabalıq fermerlərinin qarşılaşdığı əsas problem balıq üçün bazarın tapılmasıdır. İndiyə qədər 

balıqların böyük hissəssi birbaşa olaraq otel və restoranlara satılır və bu zaman daşıma haqqı 

fermerlərin üzərinə düşür. Digər hallarda balıq ərazidə tacirlərə satılır. Otel və restoranlar canlı 

balıqda elə də maraqlı deyillər, ona görə də fermerlər balıqları təmizləməli və 

qablaşdırmalıdırlar. Bu isə soyuducuların olmaması səbəbindən xüsusilə yay aylarında çətinliklər 

yaradır. 2010-cu ildə 118 ton istehsal olunan bu balıqlar 2 ton idxal edilmiş təzə alabalıqlarla 

rəqabət aparırlar.  2010-cu ildə təxminən 45 ton dondurulmuş alabalıq idxal olunmuşdur. 

Alabalıq bazarı karp bazarı kimi tamamilə seqmentləşdirilməmişdir, balığın çox az hissəsi 

mağaza və supermarketlərdə satılmışdır, ancaq böyük bazarlara daxil olmada ciddi maneələr 

mövcuddur.  Aşağıda bu məsələlərə nəzərdən keçirilir. 

 

Karpda olduğu kimi əsas sual qiymətlərin kəskin düşməməsi ilə bazarın nə qədər əlavə məhsul 

həzm edə biləcəyi ilə bağlıdır. Ancaq nəzərə almalıyıq ki karp bazarı alabalıq bazarına nisbətən 

daha böyükdür və istehsalın həcmindəki kiçik dəyişikliklər qiymətlərə ciddi təsir göstərə və 

fermerlərin mənfəətini azalda bilər. Bundan əlavə biz hesabatın sonrakı yarım bölmələrində 

görəcəyik ki, alabalıq istehsalında məhsuldarlığın artırılması limiti karpa nisbətən aşağıdır və 

buna görə də qiymətlərin azalması daha çox mənfəətə təsir göstərə bilər.  

 

3.1.3.2 Nəqliyyat və marketinq 

Alabalıq adətən diri deyil, təzə formada bazara çıxarılır və təcrübəli fermerləin özlərinin 

bölüşdürmə kanalları mövcuddur.  Adətən təmizlənmiş balıqlar buzla doldurulmuş qutulara 

yerləşdirilərək sərnişin avtobusları ilə paytaxta göndərilir. Bu tip nəqliyyatın xərc baxımından 

əlverişli olmasına baxmayaraq, ancaq uyğun keyfiyyət normaları tətbiq olunsa onlardan istifadə 
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edilməsi qadağan oluna və spesifik nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə ehtiyac yarana bilər. Yerli 

istehsal birbaşa otel və restoranlara satılır, təklifin az olması və Kaspian Fiş Kompaninin 

yaratdığı inhisarçılıq bu balıqların mağazaların piştaxtalarına yolunu bağlayır.  

3.1.3.3 Emalatın minimallığı 

Alabalıq istehsalı ferma səviyyəsində təmizləmə və bağlama kimi emalat proseslərini özündə 

birləşdirir ki bu da istehsal səviyyəsinin artırılması halında kifayət deyil. İstehsalın fəsli 

xarakterini aradan qaldırmaq üçün məhsullar müvafiq surtədə dondurulmalı və 

qablaşdırılmalıdır. 

3.1.3.4 Yemlərin və digər resursların idxal olunmasında maneələr alabalıqların pis 

yemlənməsinə səbəb olur 

Əksər alabalıq yetişdirən fermerlər yemi idxal edirlər. Azərbaycanda bu yemin istehsalı mövcud 

deyil. Faktiki olaraq yemin hamısı Kaspian Fiş Kompani tərəfindən Gürcüstandan idxal olunur 

və  keyfiyyəti aşağıdır. Şəkidə fəaliyyət gösətərən fermerlərdən/dəyirmançılardan biri daha 

keyfiyyətli yem istehsal etməyi planlaşdırı, ancaq inqrediyentlərin əldə olunması problemlər 

yarada bilər. İnqrediyentlərin bəziləri idxal olunmalıdır və idxala olan maneələr problemlər 

yaradır (3.1.2.6 bölməsinə bax). Kənd təsərrüfatında fəsillilik isə digər inqrediyentlərin ilin 

yalnız müəyyən dövründə əldə edilən olmasına səbəb olur.  

3.1.3.5 Sovet dövründən qalan əlverişsiz fiziki strukturlar 

Alabalıq fermalarında olan əksər kanallar Sovet dövründən qalıb və suyun təkrar dövretməsinə 

imkan vermir. Şəlalə formasına salınma sudan pulsuz olaraq təkrar istifadəyə imkan verir. Bu 

həcmin iki dəfə artırılmasına səbəb ola bilər.
19

 

 

4 TƏDQĠQAT METODOLOGĠYASI VƏ YANAġMASI   

4.1 DRX metodologiyası 

4.1.1 Daxili resurs xərcləri  

  

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda balıqçılıq sektorunun müqayisəli 

rəqabətqabiliyyətliliyinin müəyyənləşdirilməsindən ötrü DRX təhlilinin aparılmasıdır. 

Metodologiya kifayət qədər əhatəlidir və həm bütövlükdə dəyər zənciri üzrə, həm də onun ayrı-

ayrı həlqələri üzrə iqtisadi və maliyyə mənfəətliliyini müəyyənləşdirməyə imkan verir. 
20

 

                                                        
19 BŞBIA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarının tədqiq, s. 26. 
20 DRX metodologiyasının detallı texniki təsviri ilə Əlavə A-da tanış olmaq olar. 
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Metodologiya belədir: istehsalın hər bir səviyyəsində(dəyər zəncirinin hər bir həlqəsində) gəlir 

və xərclər qiymətləndirilir. Bu mərhələlərə istehsal, yığma, emal və bölüşdürmə aiddir. Hər bir 

mərhələdə mənfəətlilik mümkün gəlirlərdən xərclərin çıxılması ilə müəyyənləşir. Fərq 

mənfəətdir. Misal üçün, distryibitor balığı bir qiymətə alır və üzərinə əlavə edərək başqa qiymətə 

satır. Distryibitor həmçinin nəqliyyat və daşıma xərclərini, həmçinin saxlanma xərclərini çəkir. 

Distryibitorun gəlirlərindən bu xərcləri çıxdıqda distryibitor mənfəəti alınır. 

 Hesablamalardan biri maliyyə qiymətləri əsasında aparılıb. Bu qiymətlər bazarda olan 

qiymətlərdir. Ancaq mənfəətlilik həmçinin iqtisadi qiymətlər əsasında da aparılıb. Bu qiymətlər, 

yaxud da imkan xərcləri bütövlükdə iqtisadiyyat üçün məhsul və xidmətlərin real dəyərini əks 

etdirir. Bu qiymətlər arasında əsas fərq hökumət tərəfindən müxtəlif məhsul və xidmətlərə tətbiq 

olunan subsidiya və vergilər və  ticarət siyasətinin dünya bazarı ilə müqayisədə daxili qiymətlərə 

təsiri  ilə izah olunur. Məsələn, idxalda olan yüksək proteksionizm və məhsullara verilən 

subsidiyalar səbəbindən istehsal mənfəətli ola bilər, lakin iqtisadi nöqteyi-nəzərdən ölkə dəyərli 

resurslarını müqayisəli üstünlüyə malik olmayan məhsulların istehsalına sərf etmiş olar.   

Xərclər ticari və ya qeyri-ticari olmaqla iki yerə ayrılır. Əmək, torpaq və kapital xərcləri qeyri-

ticari hesab olunur, çünki onlar ölkədən, konkret halda Azərbaycandan kənara çıxarılmır. Digər 

məhsul və xidmətlər ticari hesab olunur, onlar sabit qiymətlərlə dünya bazarında alınıb-satıla 

bilir. Nəqliyyat və tikinti kimi xərclər birbaşa olaraq ticari deyil, lakin ticari və qeyri-ticari 

komponentlərə bölünə bilər. Bu təhlildə Azərbaycanın resurs-məhsul cədvəlindən istifadə 

edilərək xərclər ticari və qeyri-ticari olmaqla iki yerə bölünür. Bu həmçinin bizə vergi və 

subsidiyaları ticari və qeyri-ticari xərclərə tətbiq edilib-edilməməsindən asılı olaraq ayırmağa 

imkan verir. 

Daxili resurs xərcləri (DRX) ölkənin daxili resurslarının (əmək, kapital və torpaq) dünya bazarı 

qiymətlərində əlavə edilmiş dəyər kimi müəyyənləşdirlilən məhsula çevrilməsinin səmərəlilik 

indikatorudur: 

  Əmək + Kapital + Torpaq      

DRX =        ------------------------------------ 

                    Dünya qiymətlərində əlavə edilmiş dəyər 

 

Burada əlavə edilmiş dəyəri dünya qiymətlərində məhsulun dəyərindən dünya qiymətlərində 

ticari xərclərin dəyərini çıxmaqla müəyyənləşdirmək olar. 

 

Əgər DRX<1-dirsə, bu zaman istehsalın müqayisəli üstünlüyə malik olduğu deyilir, çünki 

ölkənin qeyri-ticari resursları dünya qiymətlərində daha böyük dəyərə çevrilmiş olur.  
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DRX>1-dirsə, həmin məhsul üzrə müqayisəli üstünlük yoxdur, çünki daxili resurslara çəkilən 

xərclər yaradılan dəyərdən daha yüksəkdir. 

Xərclərin vergi/subsidiya və iqtisadi xərc komponentlərinə bölünməsi kifayət qədər sadə 

görünür, çünki subsidiyalar birbaşa, aydın, vergilər isə ölkədəki vəziyyətdən çıxış edilərək təyin 

olunur. Lakin Azərbaycanda kənd təsərrüfatının vergilərdən azad olduğunu nəzərə almalıyıq, 

buna görə də standard vergi dərəcəsinin götürülməsi tədqiqatda təhrifə səbəb ola bilər. Biz 

həmçinin müxtəlif resurslara çəkilən xərcləri ticari və qeyri-ticari komponentlərə bölməliyik. 

Bütün birbaşa qeyri-ticari xərclər - əmək, icarə və kapital xərcləri qeyri ticari xərclərə aid 

edilmişdir. Qalan xərclər isə Azərbaycanın resurs-məhsul cədvəlindən istifadə edilərək ticari və 

qeyri-ticari hissələrə ayrılmışdır.  

Uyğun dünya qiymətlərinin əldə edilməsi də vaxt aparan və mürəkkəb məsələdir. Yanaşmalardan 

biri ölkənin ticarət statistikasından CİF qiymətlərini əldə edib daxili bazara kimi digər xərcləri 

(nəqliyyat və idarə etmək və s.) ona əlavə etmək və onu dünya qiyməti kimi qəbul etməkdir. Bəzi 

problemlər yaranır: a) ticarət statistikasından dünya qiymətlərinin götürülməsi həmin məhsul 

üzrə, konkret olaraq karp üzrə faktiki və aktiv ticarəti tələb edir, indiki halda isə son illərdə rəsmi 

statistikada karp ticarətinə dair çox az məlumatlar əldə etmək münkündür;  b) ticarət statistikası  

doğru CİF qiymətini əks etdirmir, əsasən idxal qiymətləri aşağı qeydə alınır21; c) hətta biz 

obyektiv CİF qiymətini əldə edə bilsək və daxili xərclər və tarifləri nəzərə almaqla tənzimləsək 

də, alınmış qiymət real daxili topdansatış qiymətlərindən aşağı olacaq ki, bu da “izah edilməyən 

əməliyyat xərc”lərinin olması səbəbindəndir.  

Digər çətinlik isə eyni ölçü vahidlərlə dəyər zəncirini səviyyələri üzrə xərclərin 

müəyyənləşdirilməsi zamanı meydana çıxır. Ancaq məhsul vahidi bir səviyyədən digərinə 

keçdikcə dəyişir, ona görə də son məhsul vahidinə uyğunlaşdırmaqdan ötrü bizə çevrilmə faktoru 

lazım olmuşdur. Fermerlərin verdiyi informasiyanı  və ekspertlərin fikrini nəzərə alaraq, biz, 

karp və alabalıq dəyər zəncirlərinin müxtəlif mərhələləri üzrə aşağıdakı çevrilmə faktorlarından 

istifadə etmişik: 

1. Bir paket körpə karpdan (deyilənə görə paketdə təqribən 10000 körpə balıq olur) əmtəə 

balığına çevrilmə faktoru -400-ə bərabər götürülüb. Bu çevrilmə faktoru Şəki/Zaqatala üçün 

1000-ə bərabərdir, burada bir paketin daxilində 25000-ə qədər körpə balıq olur; 

2. Bir paket körpə balığın yeniyetmə (kiçik) balığa çevrilmə faktoru 33-40-a bərabərdir; 

3. Bir kiloqram yeniyetmə balıqdan əmtəə balığa çevrilmə faktoru – 10-a bərabər 

götürülmüşdür; 

                                                        
21 Xarici ticarətdə “güzgü statistikasından” istifadə edilərək aparılan tədqiqat (Azərbaycanın idxal 
göstəricilərini həmin məhsulları ixrac edən ölkələrin həmin ixrac göstəriciləri ilə müqayisə edərək) göstərir 
ki, Azərbaycanda aşağı qiymətləndirmə problem olduqca genişdir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, “’Güzgü 
Statistikası’ və Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi.” May 2010. 
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4. Bir kiloqram kiçik alabalıqlardan (adətən 20-30 q olur) satlıq əmtəə alabalığa çevrilmə 

faktoru da 10-a bərabər götürülmüşdür. 

DRX metodologiyası əməliyyat xərcləri ilə yanaşı kapital xərclərini də nəzərə alır. Bilirik ki, 

kapital xərclərinin böyük hissəsi istehsala başlayarkən çəkilir, buna görə də biz bu xərcləri illər 

üzrə bölüşdürmək və illik amortizasiya xərclərini müəyyənləşdirməliyikq. Ü mumi üsul sabit faiz 

xərcləri və faydalı xidmət müddətindən istifadə edərək gələcək pul axınlarının hazırki diskont 

edilmiş dəyərini başlanğıc dəyər kimi qəbul edən annuitet düsturundan istifadə edə bilərik. 

Ardıcıllıq naminə biz tədqiqat boyu illik 10%-lik faiz dərəcəsindən istifadə etmişik. Bu real 

kapital xərcinin ağlabatan approksimasiyasıdır.  Xidmət müddəti isə həm amortizasiyaya dair 

qanunverciliyin tələbləri, həm də onun ağlabatanlığı nəzərə alınaraq təyin edilmişdir. Bütün 

hallarda avadanlıqar üçün 10 il göllər və nohurlar üçün 20 il ömür müddəti götürülmüşdür. Digər 

xidmət müddətləri məntiqi əsaslandırmalar və müsahibə əsasında əldə olunmuş informasiyalar 

əsasında müəyyən olunmuşdur.   

Metodologiyanın tamamlanması üçün biz Azərbaycan manatının gizli mübadilə dəyərini 

müəyyənləşdirməliydik və belə fərz etdik ki, manatın gizli və rəsmi dəyərlərinin nisbəti 1-ə 

bərabərdir. Bu təsadüfi deyil, əvəllər neft gəlirlərinin axını ilə əlaqədar manat bahalaşsa da, hal-

hazırda rəsmi mübadilə dəyərinin nə dəyərsizləşməsi, nə də dəyərinin yüksəlməsi istiqamətində 

təzyiq müşahidə olunur. 

 

4.1.2 Maliyyə və iqtisadi mənfəətlilik  

Bu metodologiyaya görə sahibkarların fəaliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi olan maliyyə 

mənfəətliliyi imkan xərcləri və vergilər də daxil olmaqla gəlirdən bütün xərclərin çıxılması ilə 

müəyyənləşir. Maliyyə mənfəəti mühasibat mənfəətindən imkan xərclərini də gəlirdən çıxılması 

ilə fərqlənir. Məsələn, fermada sahibin özünün işləməsi nəğd ödənişlərə səbəb olmasa da 

tutulmuş işçi kimi qəbul edilir. Bu ona görə belədir ki, işçilərin fermada işləməmək alternative də 

var.   Maliyyə mənfəətliliyi subsidiya və tariflər kimi bir çox amillərin nəticəsində meydana 

gəlir. Maliyyə mənfəətliliyinin olması ölkənin konkret fəaliyyətdən gələn gəliri real olaraq 

maksimallaşdırması demək deyil, bu sadəcə bütün xərclərin və qiymətlərin maliyyə və ya bazar 

şərtlərində ifadə olunduğu hər hansı bir fəaliyyətin və dəyər zəncirinin mənfəətliliyini göstərir.  

İqtisadi mənfəəət isə əksinə, xərclərdən vergiləri çıxır və subsidiyaları əlavə edir, nəticədə bütn 

cəmiyyət üçün xərclər müəyyənləşir.  

İqtisadi xərc = Maliyyə xərci – vergilər + subsidiyalar 

İqtisadi mənfəət ticarət maneələrini də nəzərə alır. Bu yerli istehsala tətbiq olunmayan, lakin 

idxalda tutulan rüsumlar və əlavə dəyər vergisini nəzərdə tutur. Ticarətə maneələr kəmiyyət 

məhdudiyyətlərinə, inhisarçı mənfəətə və digər məsələlərə görə də yarana bilər. Belə məslələrin 
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olduğu Azərbaycan kimi ölkələrdə tarif ekvivalenti məhsulun daxili qiymətinin onun CİF idxal 

qiymətinə nisbətindən birin çıxılması yolu ilə hesablanır, bu zaman məhsulun giriş portuna 

çatdıqdan sonra yaranan nəqliyyat və çatdırılma ilə əlaqədar real xərclər nəzərə alınır. Məhsulun 

iqtisadi qiyməti CİF qiyməti ilə daşınma və çatdırılma ilə əlaqədar xərclərin cəminə bərabər olur. 

İdxal olunmuş məhsulun maliyyə qiyməti onun topdansatış qiymətinə bərabərdir. Bu ikisi 

arsaında fərq tariff və tariff ekvivalentidir. 

     Maliyyə qiyməti = İqtisadi qiymət (CIF + daşıma və çatdırılma) + tarif və ya tariff ekvivalenti 

İdxalda yüksək proteksionizmin olduğu ölkələrdlə adətən iqtisadi mənfəət maliyyə mənfəətindən 

aşağı olur. Bu səbəbdən və tətbiq oluna biləcək subsidiya səbəbindən, istehsalçı iqtisadi cəhətdən 

mənfəətli olmayan sahələrdə belə istehsalçı maliyyə mənfəəti qazana bilər. 

4.1.3 Nominal və effektiv proteksionizm  

Nominal mühafizə əmsalı (NMƏ) idxal olunan məhsullara tarif dərəcəsi və ya tariff ekvivalenti 

dərəcəsi üstəgəl bir kimi hesablanır. Daşıma və çatdırılma xərcləini nəzərə almır,  

NPC = Daxili qiymət/Dünya qiyməti . 

.Bu göstərici istehlakçıların vergiləndiyi və ya subsidiyalaşdıldığını göstərən və məhsulların 

mühafizə səviyyəsini təyin edən yaxşı göstəricidir. Məsələn, əgər NMƏ birdən böyükdürsə, 

deməli onlar qiymətdən əlavə vergi də ödəyirlər; əgər birdən kiçikdirsə, deməli onlar ticarət 

subsidiyaları alırlar 

Digər tərəfdən effektiv mühafizə əmsalı (EMƏ), məhsul və resursların qiymıtinə təsir göstərən 

stimulları müəyyənləşdirir və buna görə də istehsalçılara təklif proteksionizmin daha yaxşı 

göstəricisidir. Effektiv mühafizə əmsalı (EMƏ) daxili qiymətlərlə əlavə edilmiş dəyərin dünya 

qiymətləri ilə əlavə edilmiş dəyərə nisbəti kimi müəyyənləşir.                                  

       Daxili qiymətlərdə əlavə edilmiş dəyər 

     EMƏ = -------------------------------------------------      

  Dünya qiymətlərində əlavə edilmiş dəyər 

NMƏ və EMƏ göstəricisi ölkədəki proteksionizm siyasəti barədə təsəvvür yaradır. Əgər sahənin 

ticari resursu məhsula nisbətən daha yüksək proteksionizmə malikdirsə, onda EMƏ NMƏ-dən 

kiçik olacaq və ya əksinə. 
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4.2 Tədqiqata yanaĢma 

4.2.1 Dəyər zəncirlərinin müəyyənləĢdirilməsi 

Təhlil DRX təhlili üçün22 kənd təsərrüfatı və aqrobiznes dəyər zəncirlərinin seçilməsini nəzərdə 

tutur, DRX tədqiqatının dizaynı informasiyanın toplanması və bu təhlilin aparılması və maliyyə 

və iqtisadi mənfəətlilik, məşğulluq və digər məqsədlər baxımından ən yüksək fayda verən dəyər 

zəncrlərinin dəstəklənməsi üçün təhlilin nəticələrinin aydınlaşdırılması istiqamətində 

formalaşmışdır.  Təhlil həmçinin makroiqtisadi və sahə siyasətinin nəticələrə təsirinin 

öyrənilməsinə, həmçinin  DRX metodologiyasına institusional məlumatlılığının artırılmasına və 

müvafiq hökumət qurumlarının və özəl tədqiqat/təbliğat qurumlarının siyasətinə təsir etməyi 

nəzərdə tutur.  

Balıqçılığın DRX təhlili aşağıdakı 12 dəyər zəncirini əhatə edir:The DRC analysis of 

aquaculture covers the following 12 value chains: 

 Salyan/Neftçalada körpə balıq alaraq 18ay saxlayan kiçik fermer, ənənəvi yemləmə  

 Salyan/Neftçalada körpə balıq alaraq 18ay saxlayan iri fermer, ənənəvi yemləmə 

 Salyan/Neftçalada kiçik balıq alaraq 6 ay saxlayan kiçik fermer, ənənəvi yemləmə 

 Salyan/Neftçalada kiçik balıq alaraq 6 ay saxlayan iri fermer, ənənəvi yemləmə 

 Salyan/Neftçalada kiçik balıq alaraq 6 ay saxlayan kiçik fermer, təkmil yemləmə 

 Salyan/Neftçalada kiçik balıq alaraq 6 ay saxlayan iri fermer, təkmil yemləmə  

 Şəki/Zaqatalada tam gücü ilə işləyən modern inkubatordan körpə balıq alaraq 18 ay 

saxlayan kiçik fermer  

 Şəki/Zaqatalada ənənəvi inkubatordan körpə balıq alaraq 18 ay saxlayan kiçik fermer  

 Şəki/Zaqatalada ənənəvi inkubatordan körpə balıq alaraq 18 ay saxlayan iri fermer  

 Ekstryuderə malik karp yemi dəyirmanı, Şəkidə 

 Səki/Zaqatala alabalıq yetişdirən kiçik fermer 
 Səki/Zaqatala alabalıq yetişdirən iri fermer 

4.2.1.1 Karp dəyər zəncirləri  

Karpın başlanğıc nöqtədən istehlak edilə bilən vəziyyətə çatdırılması üçün iki il lazımdır və bu 

başlanğıc nöqtədən son nöqtəyə qədər bu proses 3-d mərhələdən ibarət olur. Adətən dəyər 

zəncirləri aşağıdakılardan biri kimi olur: 

a) İnkubator – Ferma (körpə balığı iki il saxlayaraq əmtəə formasına çataraq saxlayır) – 

Tacir 

b) İnkubator – Kiçik balıq ferması (körpə balığı bir il saxlayaraq kiçik balığa çevirir) – 

Ferma (kiçik balığı alaraq bir il saxlayır) – Tacir 

                                                        
22 DRX təhlilinin spesifikliyini qorumaq məqsədilə biz subsektorlar və dəyər zəncirlərini fərqləndiririk. Bu 
müəyyənləşdirməyə görə balıq sənayesi sektor, bu sektorun tərkibində subsektor balıqçılıq (aquaculture), dəyər 

zəncirləri isə subsektor çərçivəsində istehsalın baş tutduğu yerləri, istehsal tərzini (balıq gölləri, kanallar), emalın 
baş verdiyi yerləri, emal tərzlərini (təmizləmə, dondurma), məhsulun satıldığı yerlər və onun rəqabət apardığı 

məhsulları (idxal, yerli ovlama) əhatə edir.  
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Bu tədqiqatda miqyas effektinin əhəmiyyəti də nəzərə alınır, buna görə də kiçik (10 hektardan 

az) və iri fermalar (15 hektardan böyük) fərqləndirilmişdir. Bundan başqa bəzi karp dəyər 

zəncirləri üzrə Salyan/Neftçala regionu ilə yanaşı Şəki/Zaqatala regionu da öyrənilmişdir. Bu da 

iqlim və şoran torpağı ilə bir-birindən fərqlənən iki regionun müqayisəsi baxımından müqayisəyə 

imkan vermişdir.  

Onlar Bakıya qədər olan yüksək nəqliyyat xərcləri ilə də fərqlənirlər. İstifadə edilən yük maşının 

həcmindən asılı olaraq bu xərclərin dəyişməsini müçahidə etmək üçün həssaslıq təhlilindən də 

istifadə olunmuşdur. 

Cədvəl 3 də karp dəyər zəncirlərinə dair məlumatlar verilmişdir. 

Dəyər zəncirinin adı Dəyər zəncirinin təsviri 

SN_B18 İnkubator → Salyan/Neftçalada körpə balıq alaraq 18-24 ay saxlayan ən azı 

15 hektarlıq gölə malik iri ferma → Noyabrdan Marta qədər Bakıda satış 

həyata keçirən tacir 

SN_S18 İnkubator → Salyan/Neftçalada körpə balıq alaraq 18-24 ay saxlayan 10 

hektardan az gölə malik kiçik ferma → Noyabrdan Marta qədər Bakıda satış 

həyata keçirən tacir   

SZ_B18 İnkubator → Şəki/Zaqatalada körpə balıq alaraq 18-24 ay saxlayan ən azı 

15 hektarlıq gölə malik iri ferma → Noyabrdan Marta qədər Bakıda satış 

həyata keçirən tacir 

SZ_S18 İnkubator → Şəki/Zaqatalada körpə balıq alaraq 18-24 ay saxlayan 10 

hektardan az gölə malik kiçik ferma → Noyabrdan Marta qədər Bakıda satış 

həyata keçirən tacir (fərz edilir) 

SN_B06 İnkubator → Salyan/Neftçalada körpə balıq alaraq bir saxlayıb kiçik balıq 

satan ferma→ Salyan/Neftçalada 100-150 qr-lq kiçik balıq alaraq 6-12 ay 

saxlayan ən azı 15 hektarlıq gölə malik iri ferma → Trader selling in Baku 

from November to March 

SN_S06 İnkubator → Salyan/Neftçalada körpə karp balığı alan bir il saxlayan və 

kiçik balığı digər fermerlərə satan fermer → Salyan/Neftçalada 10 hektar 

gölə malik kiçik fermer 100-150 qr.lıq balıqları alır və 6 ay (aya qədər12) 

saxlayır → Noyabrdan Marta qədər Bakıda satış həyata keçirən tacir 

SN_FB18, N_FS18, 

SZ_FB18, SZ_FS18, 

SN_FB06, SN_FS06 

Yuxarıdakılar təkmil yem timsalında  

SN_TB18, N_TS18, 

SZ_TB18, SZ_TS18, 

SN_TB06, SN_TS06 

İri nəqliyyat vaistələrinə malik tacirin məlumatları əsasında nəqliyyat 

xərclərinin ixtisarına əsaslanmış yuxarıdakı dəyər zəncirlərinin yenidən 

təhlili 

 

4.2.1.2 Alabalıq dəyər zəncirləri 

Karpdan fərqli olaraq alabalıqlar mağazalarda diri şəkildə satılmır və onların əsas alıcıları otel 

və restoranlardır. Bundan əlavə, alabalıqlar tutulduqdan sonra bir saat ərzində təmizlənməsə 
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zəhərlənmə verə bilər. Buna görə də bu balıqlar adətən diri formada saxlanılmır və satılmır. 

Lakin bu o deməkdir ki, alabalığı yayda soyuducusu olmayan maşın olmadan daşımaq 

çətindir. 

Məhdud sayda alabalıq fermerlərinin olması təhlildə yalnız iki dəyər zəncirinin təhlilini mümkün 

etmişdir.  

4.2.1.3 Mövcud məlumatların toplanması və sənədləşdirilməsi  

DRX təhlili üçün geniş məlumat bazası lazımdır. Bura çox vaxt texniki resurs tələblərinə 

əsaslanan istehsal, emal və marketinq xərcləri, resursların qiymətləri, məhsul buraxılışna dair 

göstəricilər və dəyər zəncirinin hər bir mərhələsində kapitalın qiymətləndirilməsi aiddir.  Hər bir 

mərhələdə satışın həcmi, qiymətlər və dəyərlər də tələb olunan məlumatlar sırasındadır. Bundan 

başqa, yerli qiymət və xərclərlə müqayisə etmək məqsədilə idxal qiymət paritetini 

müəyyənləşdirmək üçün CİF qiymətləri, idxal vergisi, nəqliyyat xərcləri, liman xərcləri, FOB 

qiymətləri, ixrac xərcləri və digər xərclər barədə məlumatlar da tələb olunur.  Xərcləri ticari və 

qeyri-ticari komponentlərə bölməkdən ötəri də məlumat tələb olunur.  

Ekstensiv tədqiqatların və layihə təhlilinin aparıldığı zaman istehsal və topdansatış qiymətləri, 

istehsal və emal xərcləri, texniki resurs-məhsul əmsalları və tələb olunan digər dəyişənlər 

mütəmadi olaraq təqdim olunur. Bu hal belə tədqiqatların nadir hallarda aparıldığı və ya həddən 

artıq köhnə olduğu Azərbaycan üçün xarakterik deyil. Digər tərəfdən istehlak qiymətləri, 

makroiqtisadi dəyişənlər, maliyyə statistikası və təhlil üçün lazım olan digər informasiyalar 

kifayət qədər yaxşı və əlçatandır. Biz 2006-cı il üçün resurs-məhsul cədvəlindən istifadə etmişik. 

Öyrəniləcək dəyər zənciri ilə əlaqədar təkrar informasiya toplamaq üçün ilkin mərhələdə kabinet 

tədqiqatı aparılmışdır. Bu zaman 2008-10-cu illər üçün öyrənilən subsektor üçün idxal və ixrac 

məlumatları toplanmışdır. Bura təzə və dondurulmuş karp və alabalığa dair informasiyalar aiddir. 

Resurslara qablaşdırma materialları, gübrələr, dərmanlar, kənd təsərrüfatı avadanlığı, emal 

avadanlığı, balıq yemi, buğda və un aiddir. Qiymətə dair informasiya istehsalçı, topdansatış tacir 

və pərakəndəsatış tacir səviyyəsində toplanmışdır. 

4.2.1.4 İlkin məlumatın təhlili  

İlkin məlumatın təhlili daxili(adətən topdansatış səviyyədə) və idxalı əvəz etmək üçün yerli 

istehsalın olduğu halda isə idxal paritet qiymətlərinin müqayisəsini əhatə edir. İdxal paritet 

qiyməti həm daxili istehsalın, həm də idxalın istehlak olunduğu zaman tətbiq olunan qiymətdir. 

Bəzən bu Bakıda, bəzən də Bakıdan kənardadır.  İstənilən halda biz CİF qiymətini götürüb ona 

nəqliyyat və idarəetmə xərclərini əlavə edib ümumi marketinq anında idxal paritet qiymətini 

tapırıq. Bu zaman biz proteksionizm səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən ötəri idxal paritet 

qiymətini topdansatış qiyməti ilə müqayisə edirik.  

Bu bərabərlikdə əsas element yerli və idxal oplunmuş məhsulların keyfiyyətindəki fərqlərdir. 

Keyfiyyətdə fərqləri pərakəndəsatış səviyyəsində istehlakçının ödəməyə hazır olduğu qiymət 
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fərqi ilə ölçmək olar. Bu fərq təhlilə daxil edilməlidir ondan ötəri ki, keyfiyyət fərqinin yaratdığı 

qiymət fərqi ticarət maneələrinə, vergi və subsidiyalara və digər səbəblərə aid olunmasın.  

Məsələn, izah edilməyən xərcləri müəyyənləşdirməkdən ötəri yerli istehsalın topdansatış 

qiymətini idxal olunmuş məhsulun vergilər və daşıma xərcləri də nəzərə alınmaqla CİF qiyməti 

ilə müqayisə edərkən keyfiyyətdə olan fərqləri də nəzərə almaq lazımdır.  

Dəqiq qiymət müqayisələri istehlakçı və istehsalçı qiymətinə dair detallı məlumatlar tələb edir. 

Bu məlumat mənbəyindən biri Statistika Komtəsidir. Bu məlumatlar yerli məhsulla idxal 

olunmuş məhsul arasında əlaqəni yoxlamaqdan ötəri faydalıdır. Bu məqsədlə istehlak qiyməti 

indeksi üçün əldə olunmuş qiymət topdansatış qiymətə çevrilir, xüsusən də açıq bazarda və Azəri 

məhsullarının böyük hissəsinin satıldığı kiçik mağazalarda idxal mə yerli məhsullar bu qiymət 

səviyyəsində təxminən eyni qiymət marjasına sahib olur. Lakin tədqiqat zamanı topdansatış 

qiymətləri də toplanmışdır ki, bu düzəlişlərə ehtiyac qalmamışdır.  

Bir çox hallarda CİF qiymətləri ticarət məlumatlarından tapılmışdır, yəni ümumi məbləğ ümumi 

həcmə bölünərək vahidin dəyəri tapılır. Burada üç problem yaranır. Birincisi, ticarət məlumatları 

heç də həmişə doğru olmur. Digəri əldə olunmuş məlumatın təsnifatı heç də həmişə yerli 

qiymətlərlə dəqiq müqayisəyə imkan verən məhsul spesifikasiyası səviyyəsində olmur. Nəhayət, 

idxal olunmuş məhsulun keyfiyyəti ilə yerli məhsulun keyfiyyəti fərqli olur ki, bu da müqayisəni 

çətinləşdirir. Bu səbəblərdən ticarət məlumatlarından məhsul vahidinin qiymətini 

hesablamaqdansa eyni keyfiyyətə malik məhsulların birbaşa CİF qiymətinin əldə edilməsinə 

çalışılmışdır. 

Bu tədqiqat üçün ticarət məlumatlarından əldə olunan məhsul vahidinin qiyməti beynəlxalq FOB 

qiyməti kimi götürülən və Bakıya daşınma xərclərinə görə düzəliş verilmiş qiymətlərlə 

münasibətdə çox aşağıdır.  Azərbaycana 2010-cu ildə gətirilən dondurulmuş karpın vahidinin 

qiyməti 1 kq-a 0.447 ABD-ına bərabər olmuşdur, dondurulmuş karp kq.-ı 1.27 $-a Birləşmiş 

Ştatlardan ixrac olunmuşdur və bu rəqəm keçmişdə Azərbaycana canlı karp ixrac edən İrandakı 

qiymətlərə uyğundur. Lakin dondurulan balığın qiymətinə 50% əlavə edilməlidir ki, 

Azərbaycandakı dondurulmuş və canlı balığın qiymətindəki fərq aradan qalxsın.  Sonra İrandan 

Bakıya daşınma xərci bu qiymətə əlavə olunur və qiymət 3.4$-a çatır.  Bu rəqəm gömrük 

məlumatlarından əldə olunmuş 1.117 kq/$ qiyməti ilə müqayisə oluna bilər. Sonuncu qiymət 

DRX hesablamalrında istifadə olunmuşdur. Detallar Əlavə B-də verilib. 

4.2.1.5 Tədqiqata hazırlıq və onun aparılması qaydası 

Tədqiqat strategiyası 

DRX təhlilini aparmaq üçün lazım olan məlumatı toplamaq üçün fermerlər, emalatçılar, 

distryibitorlar, taopdansatış tacirləri və idxalatçılar araşdırılmışdır. Bu araşdırmalar bir neçə 

formada olmuşdur. Sürətli kəşfiyyat qiymətləndirməsi az bilikli informantların və fokus 

qruplarının üzərinə yönəldi. Geniş araşdırmalar diqqətlə seçilmiş təsadüfi seçmələr əsasında 

aparıldı. DRX təhlilində istifadə edilmiş metod biznes inkişaf xidmətlərinin göstərildiyi və 
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əlaqələrin mövcud olduğu az sayda fermerlərin, emalatçıların, tacirlərin və digərlərinin qeyri-

təsadüfi araşdırmalarına əsaslanırdı. Bu isə seçməyə qeyri-proporsional olaraq daha çox təkmil 

təcrübədən istifadə edən qabaqcıl sahibkarların və orta praktikaların cəlb edilməsinə səbəb 

olmuşdur. Bu isə arzuolunmazdır, çünki DRX təhlilinin əsas məqsədi mövcud praktikayla 

müqayisədə təkmil texnologiyanın həyat qabiliytəni qiymətləndirməkdən ibarətdir. Bundan 

əlavə, texnologiyada potensial innovasiyaya, yeni bazarların inkişaf etdirilməsinə və dəyər 

zəncirinin inkişafına töhvə verə biləcək reoqranizasiyaya  diqqət verilmişdir,   

Araşdırma 32 respondentin cəlb olunduğu sorğunu əhatə etməyi nəzərdə tuturdusa biz 4-ü 

alabalıq olmaqla 36 anketi doldurmağa nail olduq. Anketlər inkubatorlardan tutmuş tacirlərə 

qədər demək olar ki, dəyər zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə etmişdir.  

Araşdırmanın ilkin mərhələrində aşağıdakılar edilmişdir: 

1. Aketlərin formalaşdırılması 

2. Pilot araşdırma zamanı anketlərin yoxlanılması 

3. Tədqiqatın aparılması üçün treyninq 

Sorğu anketləri 

Sorğu anketləri həm açıq həm də qapalı tipli suallardan təşkil olunmuşdur.  Anketlər ingilis 

dilində hazırlanmış və DRX Məsləhətçisi və ART-nin digər layihə iştirakçıları tərəfindən 

razılaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.  

İlkin testlər və qeyri-rəsmi müsahibələr 

Pilot araşdırma zamanı sonradan araşdırmada iştirak edəcək tədqiqatçılar ərazilərdə anketlərin 

ilkin yoxlanmasını həyata keçirmişlər. Pilot araşdırmada əldə edilmiş təcrübə nəticəsində 

anketlər yenidən təftiş olunmuş və son təsdiq ərəfəsində zəruri dəyişikliklər aparılmışdır. 

Tədqiqatın aparılması 

Anketlər hazırlandıqdan, tərcümə ediləndən, yoxlanıldıqdan və təsdiq edildikdən sonra tədqiq 

ediləcək fermerlər, emalçılar və tacirlər seçilmişdir.  Müsahibənin aparılması kompaniyanın 

menecmentinə çıxışı olan açar şəxslərə telefon zəngi ilə başlanılmışdır.  

Sorğu götürüləndən sonra hazırlanmış sorğu anketləri elə ərazidəcə yoxlanılmış və mümkün 

səhvlər və çatışmamazlıqlar aşkarlanmışdır. Ərazidəki işlər DRX Məsləhətçisinin verdiyi 

treyninqlərdə iştirak edən mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirmişdir. Ərazidə toplanılmış 

informasiyaların doğruluğunu, ardıcıllığını yoxlamaqdan ötəri anketlər həm İTM, həm də AAM-

ın nəzarət heyəti tərəfindən yoxlanılmış əraziyə zənglər edilmiş və dəqiqləşdirmələr aparılmışdır. 

Məlumatların emalı və təhlili 

Məlumatların təhlili və emalı DRX təhlillərinin aparılması Exceldə hazırlanmış İMPAKT 

(Integrated Model for Policy Analysis Computer Template – Siyasət təhlilləri üçün inteqrasiya 

edilmiş modelin kompyuter şablonu) cədvəli vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Ümumi şablondan 
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istifadə edərək hər bir dəyər zənciri üçün ayrı model hazırlanmışdır. Bu şablonlardan nümunələrə 

Əlavədə tanış olmaq olar. 

 

5 Təhlil nəticələri və fərziyyələri  

5.1 Karp 

5.1.1 Mövcud istehsal üçün nəticələr 

Biz altı mövcud dəyər zəncirinin DRX təhlilini aparmışıq. Bu dəyər zəncirlərinin 4-ü 

Səlyan/Neftçala regionunu, yalnız 2-si Şəki/Zaqatala regionunu əhatə etmişdir. Biz 6 dəyər 

zənciri üzrə alınmış nəticələri Cədvəl 4-də ümumiləşdirmişik. Birincisi, təhlil göstərir ki, karp 

istehsalı yüksək maliyyə mənfəətliliyinə malikdir, lakin onun iqtisadi mənfəətliliyi aşağıdır və 

bəzən DRX-si birdən böyük olduğuna görə mənfidir. Fərq idxal olunan balığa tətbiq olunan 

kifayət qədər yüksək proteksionist tədbirlərdir, nəticədə balığın daxili qiyməti onun CİF 

qiymətindən çox yuxarı olur. Bu proteksionizmin bir hissəsi yerli istehsala tətbiq olunmayan, 

ancaq idxala tətbiq olunan gömrük rüsumları və ƏDV səbəbindəndir, lakin əsas hissə 

izahedilməzdir və görünən odur ki Caspian Fiş Kompaninin balıq idxalı üzərində olan 

inhisarından qaynaqlanır. Əgər bu proteksionizm olmasa şimalda karp istehsalının mövcud 

olması sual altında qalardı. 

İkincisi, Salyan/Neftçala regionunda olan dəyər zəncirləri üzrə DRX göstəriciləri 1-dən az 

olduğu halda, Şəki/Zaqatala resgionunda olan dəyər zəncirləri üzrə DRX göstəriciləri 1-dən 

yüksəkdir, bu isə ölkənin mərkəzi və cənub regionlarında balıqçılığın bu növünün daha az 

xərclərlə təşkil olunduğuna dəlalət edir. Şimal zonası üçün DRX göstəricisinin yüksək olmasının 

iki səbəbi var: yüksək kapital və nəqliyyat xərcləri. Kapital xərclərinin yüksək olmasının səbəbi 

Salyan/Neftçala region ilə müqayisədə nohurların qazılmasının daha baha başa gəlməsidir. 

Yüksək nəqliyyat xərclərini nəzərə almasaq belə Şəki/Zaqatala regionunda əməliyyat xərcləri də 

yüksəkdir və Salyan/Neftçala zonasının karp istehsalı üçün daha məqəsədəuyğun olduğunu 

göstərir.  

Cədvəl 3: Karp balığının DRX təhlilinin nəticələri 

Region Səlyan/Neftçala ġəki/Zaqatala 

Dəyər zənciri SN_B18 SN_S18 SN_B06 SN_S06 SZ_B18 SZ_S18 

Bir kq.-a düĢən xərclər (bütün dəyər 

zənciri üzrə) 
3,19 3,23 3,32 3,28 3,77 4,72 

İnkubator 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Birinci ferma (kiçik balıqların satışı)     0,44 0,44     

Ferma 2,66 2,70 2,35 2,31 2,97 3,93 

Tacir (daşıma) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,74 0,74 



40 

 

              

Alternativ tacir (daşıma) xərci 0,15 0,15 0,15 0,15 0,23 0,23 

              

Əməliyyat xərci 2,58 2,72 3,01 2,94 3,05 3,83 

Əməliyyat xərci – daĢıma 2,10 2,24 2,54 2,46 2,31 3,09 

              

Idxal paritet qiyməti             

  CIF ($/kq) 3,40 

  Mübadilə dəyəri (AZN/$) 0,80 

  CIF (AZN/kq) 2,73 

  Gömrük rüsumu (ABD/bir balıq üçün) 0,50 

  Idxal rüsumu və ƏDV 0,97 

  Bakıya daşıma və idarəetmə xrəcləri 0,55 

  İzah edilməyən əməliyyat xərcləri  1,26 

  Topdansatış qiyməti (AZN/kq) 5,50 

  İstehlakçı qiyməti (AZN/kq) 5,85 

              

Maliyyə Mənfəəti 2,31 2,27 2,18 2,22 1,73 0,78 

Maliyyə Əməliyyat Mənfəəti 2,92 2,78 2,49 2,56 2,45 1,67 

Ġqtisadi mənfəət 0,13 0,08 0,02 0,04 -0,47 -1,42 

              

NMƏ, məhsul 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

NMƏ, ticari resurslar 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 

Yerli qiymətlərdə əlavə edilmiĢ dəyər 4,40 4,58 4,18 4,65 4,86 4,85 

Dünya qiymətlərində əlavə edilmiĢ 

dəyər 
2,19 2,36 1,98 2,43 2,64 2,63 

EMƏ 2,01 1,94 2,11 1,91 1,84 1,84 

Qeyri-ticari xərclər 2,06 2,28 1,96 2,40 3,11 4,05 

DRX 0,94 0,97 0,99 0,99 1,18 1,54 

Alternativ nəqliyyat xərci ilə DRX 0,80 0,84 0,84 0,86 0,99 1,33 

 

Ü çüncüsü, iri fermaların DRX indikatoru kiçik fermaların analoji göstəricisi ilə müqayisədə 

aşağı olsa da bu fərq elə də böyük deyil. Bunun səbələri iri fermaların miqyas effektindən 

istifadə edərək bəzi xərcləri azalda bilməsidir.  

Dördüncüsü, təhlildən çıxan nəticə odur ki, inkubatorların və ya körpə balıq alıb böyüdərək kiçik 

balıq kimi satan fermerlər üstünlüyə malik deyil. Mənfəət nisbətən azdır və  DRX isə bütün 

mərhələləri əhatə edən dəyər zəncirlərinə nisbətən daha yüksəkdir  

 Aparılan işlər zamanı aydın oldu ki, DRX göstəricisinin yaxşılaşdırılmasında nəqliyyat xərcləri 

mühüm rol oynaya bilər. Adətən tədarükçülər balığı iki tip maşınla daşıyırlar: 1) 600 kq diri 

balığı daşımağa imkan verən orta ölçülü maşınlar, 2) 2 ton balığı daşıyan iri maşınlar. Orta 

ölçülü maşınlarda 1 kq. balığın daşıma xərci 47 qəpikdirsə, iri həcmli maşınlarda bu göstərici 15-

16 qəpiyə bərabərdir. Biz iri maşınlarla ucuz daşıma şərti ilə DRX təhlillərini apararkən alınan 
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göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Ancaq qeyd etməliyik ki, nəqliyyat xərclərini 

fermerlər deyil, dəyər zəncirinin ayrıca həlqəsi olan tədarükçülər çəkir. Bu isə üç səbəbdən orta 

və iri ölçülü maşınlara sahib olan tədarükçülər arasında rəqabət yaratmır: birincisi, hər iki növ 

tədarükçülər mənfəət əldə edir və mənfəət səviyyəsi yüksək olduğuna görə onlar bu biznesdən 

ayrılmaq niyyətində deyillər, ikincisi, iri maşınları olan tacirlərin sayı azdır və belə maşınları 

əldə etmək çox çətindir. Nəhayət, böyük həcmdə balığın aparılması tədarükçülərin üzərinə böyük 

risk də qoyur, çünki satılmadığı təqdirdə məhsulun zay olması riskini tədarükçülər daşıyır, buna 

görə də tədarükçülər çox vaxt bu riskdən qaçmağa çalışırlar. Əgər istehsal genişlənərsə bu 

nəqliyyat xərclərini azaldar maliyyə və eyni zamanda iqtisadi mənfəətliliyi yüksəldər. 

Diqqət yetirməli digər səbəb də EMƏ göstəricisinin bütün hallarda NMƏ göstəricisindən yüksək 

olmasıdır. Bu isə karp balıqçılığında son məhsulun ticari resurslara nisbətən daha çox 

mühafizəyə malik olduğunu göstərir. Bu onu göstərir ki, son məhsula nisbətən əlavə edilmiş 

dəyər daha yüksək mühafizə olunmuşdur. Karp balıqçılığında istifadə olunan yemlər xüsusi 

yemlər deyil və daha yüksək mühafizə olunur və buna görə effektiv mühafizə nominal 

mühafizəyə nisbətən daha aşağı olur. 

5.1.2 YaxĢı menecment və yeni texnologiyaya investisiya zamanı nəticələr 

Yaxşı menecment və yeni texnologiyaya investisiya zamanı nəticələri öyrənmək üçün bir neçə 

simulyasiyadan istifadə olunmuşdur. 

5.1.2.1 Satış vaxtının düzgün seçilməsi 

Menecment problemlərindən bir hissəsi məhsulların erkən satışı ilə bağlıdır. Fermerlərin 

əksəriyyəti öz məhsullarını rəqabətin güclü olduğu Sentyabr-Noyabr aylarında satırlar. Bunun 

səbəblərindən biri budur: fermerlərin əksəriyyəti il ərzində fəaliyyətlərini maliyyələşdirməkdən 

ötəri borca girirlər (xüsusən də yem almaq üçün), borcun ödənilməsi vaxtı isə məhsul yığımı 

vaxtı kimi müəyyənləşdirilir və buna görə də fermerlər satışı tez həyata keirərək borclarını 

ödəməyə çalışırlar. Məqamı yaxalayan bir qrup hiyləgər tacir isə əvvəlcədən razılaşmalar əldə 

edir və fermerlərə qiymətləri aşağı salmaqdan ötəri psixoloji təsir göstərməyə çalışırlar.  Qiymət 

dərəcələri ardıcıl mərhələlərə də təsir göstərir. Situasiyadan ancaq tacirlər faydalanırlar.  

Fermerlər maliyyə və digər öhdəliklər olmadan məhsulu Dekabra qədər saxlaya və daha yüksək 

qiymətə sata bilərlər.  

Araşdırma həmçinin göstərir ki, insanlar Yeni il və Novruz bayramları ərəfəsində öz bayram 

menyularını zənginləşdirmək məqsədilə daha çox balıq almağa meylli olurlar. Bakı bazarları bu 

bayramlar ərəfəsində tələbin artması ilə qarşılaşırlar. Xüsusən də Novruz bayramı ərəfəsində 

həm təklifin aşağı düşməsi, həm də tələbin yüksəlməsi qiymətləri yüksəldir. Bu zaman diri 

balığın qiyməti 30-40%-ə qədər artır (bu vaxtından qabaq məhsulunu satan fermerlər üçün 

imkanların itirilməsi deməkdir) (Qiymət fərqlərini 4-cü şəkildən də görmək olar). Bu problemin 

həlli qiymətlərin il üzrə hamarlaşmasına səbəb ola bilər.  
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Tez satmağın digər səbəbi balığın soyuq aylarda göllərdə saxlanmasının onun çəkisini itirdiyinə 

dair inancdır. Ancaq eyni zamanda qiymətlərin yüksəlməsi bu itkini kompensasiya edə bilər 

(əlbəttə eyni zamanda fermerlərin çoxunun bunu etməsi qiyməti aylar üzrə hamarlaşdıra bilər). 

Həmçinin fermerlərdən birinin uçot göstəricilərinin təhlili maraqlı nəticələri aşkarlayır (Cədvəl 

5-ə bax). Əldə etdiyimiz informasiyaya görə karpın və gümüşü karpın Mart ayına qədər 

saxlayaraq satılması onun əvvəlki aylarda satıılmasına nisbətən daha yüksək mənfəətliliklə 

nəticələnmişdir.  

Cədvəl 5: Salyan rayonundakı fermaların birində satıĢın təhlili  

Gün, ay, il Karp satışı, 

kq 

Karp satışı, 

ədədlə 

Bir ədədin 

orta çəkisi 

Bir kq-ın 

orta 

qiyməti 

(AZN) 

Əvvəlki 

müşahidəy

ə nisbətən 

çəkinin 

artması 

(azalması) 

kg 

Əvvəlki 

müşahidəy

ə nisbətən 

qiymətin 

artması 

(azalması) 

AZN 

17.12.2010 1495 1054 1.418 4.34       

18.12.2010   900   633 1.421 4.39 +0.03 +0.05 

19.12.2010   797   580 1.374 4.21 -0.047 -0.18 
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25.12.2010 1471 1240 1.186 4.38 -0.236 +0.10 

26.12.2010 2029 1827 1.110 4.22 -0.076 -0.16 

27.12.2010   236   207 1.140 4.32 +0.03 +0.10 

28.12.2010 778  732 1.062 4.31 -0.078 -0.01 

17.03.2011  944   871 1.08 5.50 +0.018 +1.19 

18.03.2011  959   5.20   

 

Baxmayaraq ki bu yalnız bir müşahidədir, aydındır ki, qiymətin artımından qazanılan əlavə 

gəlirdən başqa bu fermer çəki itkisindən əziyyət çəkməmiş və hətta onun Mart ayında satdığı 

balıqların çəkisi əvvəlki dövrlərdəki satılan balığın çəkisindən daha yüksək olmuşdur.  Regiona 

xas spesifik iqlim şərtləri qaış aylarında havanın mülayim olmasına imkan verir və bu da göldə 

olan balıqların çəkisinin qorunmasına şərait yaradır. Cədvəldən göründüyü kimi fermerlər 

Dekabrın 17-20-si aralığında ağır çəkili (1.4 kq) balıqları satmış və nisbətən kiçik balıqları sonraya 

saxlamışlar. Mart ayında qiymətin artması onun gəlirlərinin artmasına səbəb olmuşdur, əgər hətta həmin 

dövrə qədər daha çox balıq saxlanılsa idi, gəlir daha yüksək olardı.  

 

5.1.2.2 Yaxşılaşdırılmış yemləmə və yaxşılaşdırılmış yemlərin üyüdülməsi 

Yerli ixtioloqun
23

 hesabatından götürülən resurs-məhsul nisbətindən istifadə edərək 

təkmilləşdirilmiş yemin balıqçılığa təsiri DRX təhlili çərçivəsində nəzərdən keçirilmişdir. Bu 

mərhələdə bir sıra məsələləri nəzərə almalıyıq. Birincisi, təkmilləşdirilmiş yem tullantını bir neçə 

dəfə azaldaraq göldək çirklənmənin dərəcəsini aşağı salır və göldəki sıxlığın səviyyəsini bir neçə 

dəfə artırmağa imkan verir. Bir kq. məhsula düşən kapital və digər daima (nəinki sabit) xərclərin 

azalması DRX-nin aşağı salınmasına imkan verir. Ancaq eyni zamanda bu yanaşmadan istifadə 

edəndə ciddi fərziyyələr irəli sürməliyik.: sıxlığın artırılması yeni problemlərə və xərclərə səbəb 

olur. Misal üçün, sıxlığın artırılması nohurun daha çox təmizlənməsinə və oksigenləşdirilməsinə 

səbəb olur. Buna görə də biz sıxlığın artırılmasını daha səmərəli yemləmə ilə birgə düşünürük ki, 

bu da  mənfəətin öz maksimum nöqtəsinə çatdıqdan sonar azalmasına səbəb olur. Simulyasiya 

təhlili göstərir ki, Sıxlıq amili 4-dən yuxarı olduqda DRX çox az dəyişir. Müsahibələr zamanı 

bəzi fermerlər iddia etmişlər ki, sıxlıı yüksəlməsi balıqların xarici örtüyünün korlanmasına və 

balığın tez xarab olmasına səbəb olur. 

                                                        
23 Azərbaycan Rəqabətqabiliyyətlilik Ticarət (ART) Layihəsi, Sabir Qənzadə tərəfindən hazırlanmış “Kiprinoid 
balıqçılığı üçün qarışıq balıq yemlərinin istehsalı və marketinqi”, 2010. 
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Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, ixtioloqlar sıxlıq amilinin 3-dən çox olmamasını tövsiyə edir 

ki, biz də təhlil zamanı sıxlığı 3-ə bərabər götürmüşük (Cədvəl 6).  

Cədvəl 6.Təkmil karp yemi və yem istehsalının DRX təhlili 

Region   

Dəyər zənciri SN_FB06 SN_FS06 

Bir kq.-a düĢən xərclər (bütün dəyər 

zənciri üzrə) 
3,09 3,49 

İnkubator 0,06 0,06 

Birinci ferma (kiçik balıqların satışı) 0,44 0,44 

Ferma 2,12 2,52 

Tacir (daşıma) 0,47 0,47 

      

Alternativ tacir (daşıma) xərci 0,15 0,15 

      

Əməliyyat xərci 2,92 3,30 

Əməliyyat xərci – daĢıma 2,44 2,83 

      

Idxal paritet qiyməti     

  CIF ($/kq) 3,40 

  Mübadilə dəyəri (AZN/$) 0,80 

  CIF (AZN/kq) 2,73 

  Gömrük rüsumu (ABD/bir balıq üçün) 0,50 

  Idxal rüsumu və ƏDV 0,97 

  Bakıya daşıma və idarəetmə xrəcləri 0,55 

  İzah edilməyən əməliyyat xərcləri  1,26 

  Topdansatış qiyməti (AZN/kq) 5,50 

  İstehlakçı qiyməti (AZN/kq) 5,85 

      

Maliyyə Mənfəəti 2,41 2,01 

Maliyyə Əməliyyat Mənfəəti 2,58 2,20 

Ġqtisadi mənfəət 0,16 -0,12 

      

NMƏ, məhsul 1,68 1,68 

NMƏ, ticari resurslar 1,02 1,02 

Yerli qiymətlərdə əlavə edilmiĢ dəyər 4,09 3,83 

Dünya qiymətlərində əlavə edilmiĢ 

dəyər 
1,89 1,65 

EMƏ 2,16 2,33 

Qeyri-ticari xərclər 1,74 1,76 

DRX 0,92 1,07 

Alternativ nəqliyyat xərci ilə DRX 0,75 0,88 

 

Təhlil göstərir ki, DRX və mənfəətlilik çox az dəyişir. Göstəricilərin az yaxşılaşmasının səbəbi 

göllərə və digər əsas vəsaitlərə yatırılmış investisiyanın balıqların sayı ilə proporsional olan 
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əməliyyat xərcləri ilə müqayisədə daha az əhəmiyyətli olmasıdır. Bu sahibkarın yaxşı olmaması 

demək deyil, ümumi mənfəətin həcminin balıqların sayı ilə mütənasib olması səbəindəndir.  

Təhlil həmçinin göstərir ki, yemin istehsalı maliyyə və iqtisadi baxımdan kifayət qədər 

mənfəətlidir. Qismən bu doğrudur, çünki yemlərin tərkib hissələri əsasən ölkə daxilində istehsal 

olunur və gömrük rüsumuna və əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmur. Maliyyə mənfəəti nisbətən 

aşağıdır, çünki güman olunur ki yem fermerlərə tonu 800 AZN-ə satılacaq. Ancaq yem geniş 

yayılmış idxal yemlərinin topdansatış qiymətləri ilə satılarsa, onda mənfəət kifayət qədər yüksək 

– tonu 370 AZN-ə bərabər olacaq. İqtisadi mənfəət bu yüksək qiyməti göstərir, bu nəqliyyat və 

çatdırılmaya görə düzəliş olunan və tonu 859 AZN-ə bərabər olan CİF qiymətidir.    

 

5.1.2.3 Təkmilləşdirilmiş inkubatorlar 

Təkmilləşdirilmiş inkubatorların xeyrinə arqumentlər bu tədqiqatda tam olaraq 

əsaslandırılmamışdır. Qeyd edildiyi kimi körpə balıqlar arasında itki səviyyəsinin yüksək olması 

(təkcə) zəif inkubator menecmentindən irəli gəlmir.  Əgər fermerlər körpə balıqlara düzgün 

qulluq etsələr, onlar itkini azalda və daha çox balıq əldə edə bilərlər. 

Zaqatalada olan yeni inkubator Nazirlər Kabinetinin 11 May 2011-ci ildə başqa təyinatlı 

torpaqlarda balıqçılığın aparılmasını qadağan edən qərarından sonra tələbin kəskin azalmasından 

əziyyət çəkir. Bu ciddi xərclərə səbəb olmuşdur, çünki istehsal olunmuş körpə balıqlar 

satılmamışdır. Əgər hətta bu inkubator öz tam gücü ilə işləsə belə istehsal olunan 1 kq karpa görə 

xərclər (8-9 qəpik) ənənəvi inkubatorlara nisbətən (6-7 qəpik) daha yüksəkdir, inkubatorunun 

sahibinin dediyinə görə isə itki səviyyəsi demək oar ki eynidir. Ənənəvi inkubatorla müqayisədə 

modern inkubatorlar üstün ola bilərlər, əgər onlar körpə balıqları öz güc və resurslarından 

istifadə edərək daha yaxşı yemləmə rejimi ilə daha uzun müddətədək (30 günədək) saxlayarlarsa, 

onda yaşama səviyyəsi daha yüksək ola bilər.  

5.1.2.4 Bazar məhdudiyyətləri 

Təkmilləşdirilmiş yem və körpə balıqların inkubatorlarda daha uzun müddətə saxlanılması 

itkiləri azaldacaq və mövcud göllərdə olan sıxlığı artıracaq. Mövcud yemləmə praktikasının 

təkmil olmadığını nəzərə alsaq onda təkmilləşmə potensialının kifayət qədər böyük olduğunu 

düşünmək olar.  Bundan əlavə maliyyə mənfəətinin yüksək olması fermerlərin göllərə yatıracağı 

investisiyanı daha da arıra bilmə imkanlarını formalaşdırır. Bütün bunlar isə bazarda isti su 

balıqlarının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bazarın ciddi qiymət azalması olmadan  

bu artımı həzm edə biləcəyi əsas sual olaraq qalır.  

Karp hal-hazırda idxalı əvəz edən məhsuldur. Əksər ölkələr bu məhsulun istehsalını ölkə 

daxilində təşkil etmək istəyirlər ki, aşkar qiymət üstünlüyü olmadan balığı ixrac etmək qeyri-

mümkündür. Karp üzrə beynəlxalq ticarət geniş olmadığına görə onlar idxal olunan digər balıq 

növləri ilə rəqabət aparırlar. Azərbaycanda balıq bazarı yüksək dərəcədə parçalanıb, soyuq 
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aylarda açıq bazarlarda isti su balıqları və balıq mağazalarında və supermarketlərdə ilboyu 

satılan dondurulmuş və emal olunmuş idxal balıq məhsulları satılır. Burada Kaspian Fiş 

Kompani-nin inhisarçılığı ucbatından yerli balıqların bazara daxil olması problemi mövcuddur. 

Bu maneələri aradan qaldırmadan isti su balıqlarının bazara imkanları məhdud olacaq.  

Bu bzarın genişlənmə dərəcəsi nə qədərdir? Bu əsasən əhalinin və adambaşına düşən gəlirin 

artmasından asılıdır. Əhali ildə 1.3% artır. Adambaşına düşən gəlir isə 3.7% artır. Hər ikisini 

nəzərə alsaq, onda ümumi gəlir artımının 5%-ə bərabər olduğunu taparıq. Bu rəqəm daha da 

yüksək ola bilər, lakin bu artım 2005-2007-cil illərdə olduğu kimi böyük ola bilməz. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi gəlir artımını və tələbin gəlir elastikliyini nəzərə alsaq, biz növbəti 

illər üçün balığa olan tələb artımının 5-6% ola biləcəyini proqnozlaşdıra bilərik. 2.2.1 

Bölməsində dediyimiz kimi, açıq bazarda balıq təklifinin maksimum 16 000 ton olduğunu 

güman etsək, onda qiymətlərin dəyişməməsi halında bazarın növbəti beş ilin sonunda təqribən 

əlavə 2000 ton balığı həzm edə biləyini proqnozlaşdıra bilərik. Əgər balıqçılıq istehsalı deyilən 

rəqəmdən çox olmasa, hər hansı problem olmayacaq. Ancaq növbəti beş ildə təkmil yemləmə və 

göllərin genişlənməsi səbəbindən istehsal iki dəfə artsa, onda qiymətlərin aşağı düşməsinə 

təzyiqlər olacaq.  Növbəti beş ildə istehsal sabit artım faizi ilə iki dəfə artsa, bu o deməkdir ki, 

bazar əlavə 6000 ton balığı həzm etməlidir.  Əhali və gəlir artımının  2000 tondan az balığı həzm 

edə biləcəyini nəzərə alsaq, onda təklif tələbi üstələyəcək və qiymətlər deşəcək. 

Asche və Bjorndal (1999) bildirirlər ki, balıqçılıq məhsulları öz qiymətlərinə qarşı həssasdırlar. 

Tədqiqat balıq məhsullarına tələbin qiymət elastikliyinin 0.7-1.5 arası tərəddüd etdiyini 

müəyyənləşdirmişdir. İqtisadi mənfəət və DRX dünya bazar qiymətlərindən asılı olduğuna və 

ölkədə gedən proseslərdən asılı olmadığına (ən azı balığın idxalı davam etməsinə qədər) görə 

təklifin artmasından dəyişməyəcəklər. Ancaq daxili qiymətlərə təsir olur, çünki idxal 

proteksionizmi dünya qiymətlərini dəyişmədən keçməsinə imkan verməyən kəmiyyət 

məhdudiyyətləri kimi çıxış edir . Əgər tələbin qiymət elastikliyi birə bərabər olduğunu qəbul 

etsək, onda və bazarın artıq məhsulları həzm etməsi üçün qiymətlər təqribən 20-25% aşağı 

düşəcək. Hətta ən yaxşı fermerlər üçün belə maliyyə mənfəəti iki dəfə aşağı düşəcək, digərləri 

isə biznesi tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Bu proses əsasən də şimal regionunda kiçik karp 

fermerlərini ziyana uğradacaq. Bu həmçinin digər yollarla balıq alıb-satanlara da mənfi təsir 

göstərəcək, çünki onlar mütərəqqi fermerlərdən fərqli olaraq zərbəni yumşaltmadan səmərəliliyi 

yüksəldə bilməyəcəklər. Baxmayaraq ki, bu adamlardan çoxu balığı böyük ehtimalla  öz 

istehlakları üçün tuturlar və buna görə də qiymət dəyişməsinə məruz qalmırlar.  

Burada nəzərə alınmalı məsələ uçota alınmayan balıq ovunun 8000 tona bərabər olmasına dair 

gümandır. Əgər bu səhvdirsə və balıqçılıq bazarının ümumi həcmi ancaq 8000 tona bərabərdirsə, 

onda situasiya daha ciddidir. Bu halda tələb illik 400-500 ton artacaq və qiymətlərin düşməyə 

başlamasına qədər istehsalın ancaq 7-8%-lik artımına imkan verəcək. Əgər təklifin artımı illik 

20%-ə bərabərdirsə, onda ilk və sonrakı illərdə əlavə 700-800 ton balıq bazar tərəfindən 
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realizasiya olunmalıdır. Bu isə qiymətin ildə 12-13% azalmasına səbəb ola bilər. Qiymətin belə 

deşməsi subsektor üçün fəlakətli ola bilər. Bundan qaçmağın yeganə yolu bazarı daha açıq etmək 

və yerli balığın idxalı əvəzləyə bilməsinə imkan yaratmaqdır. Aşağıda bu vəziyyət nəzərdən 

keçirilir. 

5.2 Alabalıq 

 

Cədvəl 7-də şimalda alabalıq istehsalının nəticələri verilmişdir. Toplanılan informasiyalar üç 

ssenaridə verilirb. Birincidə yem çevrilmə əmsalı (YÇƏ) 2.0-ə bərabər götürülüb, bu fermerlər 

təırəfindən heç vaxt nail olmayan orta göstərici olan 1.32-dən də yüksək olan göstəricidir..24 

İkinci ssenari YÇƏ-nın orta göstərici olan 1.32-ə bəarbər olduğu şərait üçün verilir. Üçüncü 

ssenaridə YÇƏ 1.32-ə bərabər götürülüb,  lakin kapital xərclərinin 20 il üzrə bölüşdürülməsi 

nəzərdə tutulub, birinci və ikinci ssenarilərdə isə kapital xərcləri yaranan kimi xərcə silindiyi 

fərziyyəsi qəbul olunmuşdu. 

Nəticələr balıq fermalarının həcmindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Müasir 

vəziyyətdə olan iri ferma həm maliyyə, həm də iqtisadi cəhətdən mənfəətlidir. YÇƏ-nın hətta 2-ə 

bərabər olduğu halda belə onun DRX-si 0.51-ə bərabərdir ki, bud a ciddi müqayisəli üstünlük 

deməkdir. Kiçik ferma üçün nəticə isə ürəkazaç deyil. Həm iqtisadi, həm də maliyyə 

mənfəətliliyi mənfidir, DRX indikatoru isə 2.44-ə bərabərdir ki bu da üstünlüyün olmadığını 

göstərir. YÇƏ-nın  1.32-ə bərabər götürüldüyü ssenaridə isə kiçik ferma üçün nəticələr 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Baxmayaraq ki iqtisadi mənfəətlilik mənfi olaraq qalır,  maliyyə 

mənfəətliliyi yüksəkdir və DRX əmsalı isə 1-ə yaxındır. Bu isə fermerlərin keyfiyyətli alabalıq 

yeminə və ondan daha yaxşı istifadəyə imkan verən menecment vərdişlərinə malik olmasının nə 

dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Əməliyyatların miqyası mənfəətlilik arasında fərqi 

müəyyən dərəcədə izah etsə də yaxşı menecmentin əhəmiyyəti də nəzərdən qaçmır.  

Üçüncü ssenari kapital xərclərinin faydalı ömür müddətini nəzərə almadan yarandığı dövrün 

xərclərinə silinməsi effektinə baxır. Bu ssenari alabalıq istehsalının Sovet dövründən qalan 

strukturlarda fəaliyyət göstərdiyi və ilkin investisiya qoymaması səbəbindən mənfəətli olub-

olmadığını yoxlamaqdan ötəri qurulmuşdur. Cədvəl göstərir ki, bu belə deyil.  Nəticələr hər iki 

hal üçün demək olar ki eynidir. 

Kiçik fermerləin mənfi maliyyə mənfəətinə malik olduğu halda necə fəaliyyət göstərə bildiyinin 

səbəbi isə onların öz əməliyyat xərclərini ödəyə bilmələri ilə izah olunur. Cədvəl 7-dən də bunu 

görmək olar.  Bundan başqa nəqliyyat xərclərinin aşağı salınması xüsusən də kiçik fermerlər 

üçün  həm maliyyə və iqtisadi mənfəəti yüksəldir, həm də DRX-ni yaxşılaşdırır.  

                                                        
24 Bir kiloqram yem bir kiloqram balığa bərabər əmsal. Orta 1.32-ə bərabər YÇƏ BİM-in araşdırmasından 

götürülmüşdür.  BŞBİA/ART Layihəsi, Balıqçılıq bazarının tədqiqih, s. 35. 
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Table 7: Alabalıq istehsalı üçün DRX təhlili 

Region Şəki/Zaqatala 

Fermanın ölçüsü Kiçik İri Kiçik İri Kiçik İri 

Hektar 1.9 6.0 1.9 6.0 1.9 6.0 

Yem çevrilmə əmsalı 2:1 2:1 1.32:1 1.32:1 1.32:1 1.32:1 

       

Bir kiloqrama ümumi xərc 13.17 6.24 9.00 4.42 9.90 4.84 

İnkubator 0.39 0.39 0.39 0.39 0.56 0.56 

Ferma 12.28 5.35 8.10 3.53 8.84 3.78 

Tacir (nəqliyyat) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

       

Alternativ tacir 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

       

Əməliyyat xərci 11.16 6.02 7.66 4.27 8.56 4.69 

Əməliyyat xərci-nəqliyyat 10.66 5.52 7.16 3.77 8.51 4.19 

       

Ġdxal paritet qiyməti       

CIF ($/kg) 7.267 

Mübadilə dəyəri (AZN/$) 0.803 

CIF (AZN/kg) 5.835 

Gömrük rüsumu (ABD/birinə) 0.500 

İdxal tarifi və ƏDV 1.524 

Bakıya daşıma və çatdırma 1.167 

İzahedilməyən əməliyyat xərcləri 
3.473 

Topdansatış (AZN/kg) 
12.000 
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İstehlak (AZN/kg) 
12.000 

 
      

Maliyyə mənfəəti 
-1.17 5.76 3.00 7.58 2.10 7.16 

Maliyyə Əməliyyat mənfəəti 
0.84 5.98 4.34 7.74 3.44 7.31 

Ġqtisadi mənfəət 
-5.22 2.07 -1.38 3.45 -2.24 3.00 

 
      

NMƏ, məhsul 
1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 

NMƏ, ticari resurslar 1.27 1.47 1.26 1.45 1.21 1.40 

Daxili qiymətlərdə əlavə edilmiĢ dəyər 
7.74 7.96 9.06 9.21 8.53 8.98 

Dünya qiymətlərində əlavə edilmiĢ dəyər 3.63 4.23 4.65 5.06 4.13 4.82 

EMƏ 2.13 1.88 1.95 1.82 2.07 1.86 

Qeyri-ticari xərclər 
8.86 2.16 6.02 1.61 6.37 1.77 

DRX 
2.44 0.51 1.30 0.32 1.54 0.37 

DRX, alternative nəqliyyatda 

2.29 0.45 

 

1.22 0.28 1.44 0.32 

6 Növbəti mərhələlər üçün nəticələr və tövsiyələr  

Təhlildən bir neçə vacib nəticələr və məsləhətlər çıxarıla bilər. Müsbət nəticələrdən biri 

Azərbaycanın öz torpağı və suları ilə yerli bazaar üçün karp və alabalıq balıqçılığı üzrə 

müqayisəli üstünlüyə malik olmasıdır. Bundan əlavə, adambaşına balıq istehlakı dünya üzrə  orta 

göstəricinin altıda birinə bərabərdir ki, bu  da uzunmüddətli genişlənmə üçün imkanların 

olduğunu göstərir. İxrac potensialına dair qiymətləndirmə aparılmamışdır, lakin kürü bazrını 
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çıxmaq şərtilə yaxın gələcəkdə balığın ixrac olunacağı gözlənilən deyil Bu əlverişli proqnozlara 

bamayaraq, potensialın reallaşması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidi. 

  

6.1 Bazar məhduduiyyətləri 

Karp və alabalıq bazarının həcmi və böyüməsini qiymətləndirmək üçün təcili araĢdırmalar 

aparılmalıdır. 

Balıqçılıq təsərrüfatlarından kənarda tutulan karpın həcmi qeyri-müəyyənlik var. Ev təsərrüfatı 

araşdırmaları və faktiki balıq tutmaları arasında ciddi disparitet mövcuddur. Tədqiqatlar göstərir 

ki, faktiki balıq istehlakı qiymətləndirilən mövcud balıq ehtiyatlarına görə istehlakdan daha 

böyükdür.Əgər istehlak araşdırmaları doğrudursa, deməli müəyyən nəfəslik mövcuddur; əgər 

balıq ehtiyatlarına dair ekspert bilikəri  əsasında verilən məlumatlar doğrudursa, onda marketinq 

böhranları qaçılmaz olacaq. 

Bu balıqlar üçün qısamüddətli daxili bazar perspektivləri uzunmüddətli potensiala nisbətən 

daha az aydındır. Karp əsasən bazarlarda diri şəkildə satılır; alabalığın böyük hissəsi birbaşa 

olaraq otel və restoranlara satılır. Bu bazarlar tərəfindən qiymətin düşməməsi şərti ilə nə qədər 

məhsulun həzm edəcəyi məlum deyil. Yerli istehsalın çox az həcmdə idxal olunan diri və təzə 

balığın idxalını əvəz etmə imkanları da azdır. Əgər karp və alabalıq mağaza və supermarketlərdə 

satıla bilmək üçün emal olunarsa onlar burada idxal balıqları ilə rəqabət apara bilərlər, onda 

genişlənmə imkanları artar, lakin bu marketlərə girmək yolunda ciddi maneələr mövcuddur ki, 

növbəti bölmədə bu haqda danışılacaq.  Böyük həcmdə ovlanan balıqların balıqçılıq təsərrüfatları 

tərəfindən əvəzlənməyəcəyi təqdirdə qiymətlərin azalması ehtimalı böyükdür.  

Azərbaycan balıq sənayesində inhisarçı vəziyyət öyrənilməli və Hökumət sahəni daha 

rəqabətli vəziyyətə gətirməkdən ötəri yollar öyrənilməlidir.  ART layihəsi Kaspian FiĢ 

Kompani-nin keyfiyyət standartları təmin olunduğu və təchizat sabitliyi qorunduğu 

Ģəraitdə yerli balıqları alması imkanları öyrənilməlidir, hər iki istiqamətdə ART kömək 

edə bilər. 

TKarp və alabalığı emal etməklə bazarın genişləndirilməsi və mağaza və supermarketlərə çıxışı 

imkanları mövcuddur, lakin bu böyük ölçüdə Kaspian Fiş Kompanidən asılıdr, ya o  rəqabətə 

imkan verməli, ya dab u balıqları lararaq öz emal müəssisələrində emal edərək satmalıdır, lakin 

bunu etməyə könülsüz görünür.  Əsasən bu problem effektiv rəqabət siyasətinin olaması və balıq 

idxalına yaradılan maneələr səbəbindən yaranır, bütün bunlar isə balığın daxili bazarda baha 

qiymətə satılmasına, tələbin genişlənəməmsinə və inhisarçı mənfəətinin əldə edilməsinə imkan 

verir. Balıq bazarının genişlənməsi üçün ya bu problemlər aradan qaldırılmalı, ya da Kaspian 

Fiş Kompani yerli balıqlara emal üçün öz müəssisələrinin qapısını açmalıdır. 
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6.2 TəkmilləĢdirilmiĢ idarəetmə  

Balığın qıĢa qədər saxlanılması imkanları öyrənilməlidir.  

Təqdim etdiyimiz rəqəmlər göstərir ki, karp daha uzun müddətə saxlanılmasıə daha mənfəətlidir 

və soyuqlarla əlaqədar çəki itkisi əldə edilmiş qiymət əlavəsindən qazancla kompensasiya 

olunur. Bu ehtimal yoxlanmalı və fermerlərə məsləhət verilməlidir. Eyni zamanda bu dövrə 

fermerlərin dözməsi üçün maliyyə köməkliyi göstərilməlidir.   

6.3 Yaxşılaşdırılmış yem 

Hökumət keyfiyyətli balıq yeminin və onun tərkib hissələrinin, eyni zamanda balıqçılıq 

sənayesində istifadə olunan digər resursların idxalının təmin olunmasına Ģərait 

yaratmalıdır.  

 

ART layihəsi və BŞBİA Salyanda müəyyənləşdirilmiş yem dəyirmanının və Neftçaladakı 

inkubatorun təkmilləşdirilməsi üçün qrant ayırmalıdır. Onlar həmçinin Şəkidə yem dəyirmanına 

və Zaqatalada karp inkubatoruna lazımi köməklik etməlidir, əmin olmalıdır ki olnlar səmərəli 

fəaliyyət göstərir və fermerlər üçün əlverişli olan məhsullar istehsal edirlər. 

Seqmentləşdirilmiş bazardan sonra Azərbaycanda balıqçılıq sektorunda ikinci əsas problem 

keyfiyyətli yemin olmamasıdır. Fermerlərin əksəriyyəti bundan məlumatlıdır və yaxşı yem əldə 

etməyə maraqlıdırlar. ABŞ BİA-nın ART layihəsi hal-hazırda Səlyanda karp yemi isteshal 

etməkdən ötəri dəyirmanın qurulmasına yardım edir. Bu dəyirmanın maliyyə və iqtisadi 

mənfəətliliyi DRX təhlilləri çərçivəsində araşdırılmışdır. Onlar həm maliyyə, həm də iqtusadi 

cəhətdən mənfəətli olacaq. Şəkidə fəaliyyət göstərən digər dəyirmanın sahibi karp və alabalıq 

üçün yemin hazırlanmasını planladşrır. Ekstruder də daxil olmaqla avadanlıqların böyük hissəsi 

quraşdırılmışdır. Bu dəyirman və onun məhsulları DRX təhlilinin mövzusu olacaqdır.        

     

6.4 İnkubatorlar 

ART layihəsi Neftçalada olan karp inkubatorunun təkmilləĢdirilməsinə dəstək verməlidir  

 

Bu qurğunun təkmilləşdirilməsi körpə balıqların daha uzun müddət saxlanılmasına imkan 

yaradacaq. Bu isə onların yaşama səviyyəsini yüksəldəcək. Bundan əlavə, inkubatorun 

genişlənməsi körpə balıqların böyüdülüb 50-150 qrama çatdırılaraq satılmasına imkan verəcək. 

Bu balıq fermerlərində balıqların saxlanma  müddətini aşağı salacaq və DRX təhlillərinə görə 
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onların mənfəətliliyini yüksəldəcək. Həm Neftçalada, həm də Səlyanda inkubatorların 

təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyətliliyi onların tam gücü ilə işləməsindən asılı olacaq. Bu isə 

hökumətdən torpaqdan istifadə ilə bağlı problemlərin həllində qeyri-müəyyənliyin aradan 

qaldırılmasını tələb edir. 

6.5 Alabalıq istehsalının səmərəliliyinin artırılması 

Alabalıq istehsalı üçün nəticələr göstərir ki, yem səmərəliliyinin artırılması və mövcud 

resurslardan səmərəli istifadə etməklə mənfəəti əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq olar.  

Yem çevrilmə əmsalının yaxşılaşdırılması üçün yemin keyfiyyətini yüksəltməklə (ya başqa  

ölkələrdən idxal etməklə, ya da daxili istehsalı təşkil etməklə) yanaşı idarəetməni 

təkmilləşdirmək lazımdır. Bu xüsusən də yem çevrilmə əmsalının 2 və ya daha yüksək 

olduğu kiçik alabalıq fermerləri üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Alabalıq təsərrüfatlarında 

istifadə olunan infrastrukturun bir hissəsi Sovet dövründən qalıb və əlverişli vəziyyətdə 

deyil. Ancaq istənilən yeni və təkmil avadanlıqlara investisiya ətraflı xərc-gəlir və bazaar 

təhlilindən sonar edilməlidir. İstehsalın artırılmasının, xüsusən də mövcud struktur və 

avadanlıqla məhsuldarlığını artıran digər ucuz yolları da tədqiq olunmalıdır. 

6.6 Emal 

Kaspian FiĢ Kompani ilə əlaqədar rəqabət probvlemlərinin həll olunduğunu fərz edərək, 

balıqların ilkin emalı imkanları araĢdırılmalıdır. 

Possibilities include cleaning, filleting, drying, smoking, canning, freezing, and placement in 

vacuum packing. Much of this processing can be fairly simple without requiring a lot of 

expensive machinery. 

Belə imkanlara təmizləmə, file formasına salınma, qurutmaq, hisə vermək, konservləşdirmək, 

dondurmaq və vakumlu qablaşdırmaq daxildir. Bu emal üsullarının əksəri olduqca sadədir və 

avadanlığa çox xərc tələb etmir.  

 

6.7 Balıqçılıq üçün torpağın ayrılması   

Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin Mayında verdiyi qərara yenidən təcili surətdə yenidən 

baxılmalıdır. 1998-ci ildə qaəbul edilmiĢ Qanun tətbiq edilərsə, onda balıqçılıq üçün 

torpağın qeydiyyatına Ģərait yaradılmalı və xərclər aĢağı salınmalıdır. 

Balıqçılıq sektoru üçün ən ciddi məhdudiyyət 2011-ci ilin May ayında Nazirlər Kabineti 

tərəfindən verilən və Zaqatala ətrafı rayonlarda torpağın tam sənədləşdirmə olmadan balıqçılıq 

məqsədləri üçün istifadəyə kicazə verməyən qərardır. Bu təkcə 800 000 AZN-dən çox zərərə 

səbəb olmamış, həm də balıqçıların bu fəaliyyətlə məşğul olmaqdan çəkindirmişdir. Hesabatda 
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təqdim olunan DRX təhlili göstərir ki, şimalda balıqçılığa investisiya cənubdakı kimi mənfəətli 

deyil, lakin artıq bu investisiyanı edənlərə qarşı belə məhdudiyyətlərin tətbiqi düzgün qərar 

hesab oluna bilməz. Bunun əvəzində bu torpağın istifadəsinə dair mövcud imkanlar öyrənilməli 

və balıqçılara buna uyğun məsləhətlər verilməlidir. Bu xüsusən də şimalda kənd təsərrüfatının 

digər sahələri üçün əlverişsiz olan torpaqlar üçün vacibdir.    

 

6.8 Ġzahedilməyən əməliyyat xərcləri 

Əsas səylər balığın və digər balıqçılıq məhsullarının idxalında yaranan spesifik lazımsız 

əməliyyat xərclərinin müəyyənləĢdirilməsi və onların aradan qaldırılmasına 

yönəldilməlidir.  

Balıqçılıq resurslarının idxalında yaranan əlavə xərclər, gecikmələr və qeyri-müəyyənliklər 

fermerlərin, dəyirmançıların, inkubatorların və balıqçılıq sektorunun digər iştirakçılarının 

xərclərini artırır və bu resursların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu materiallardan 

əksəriyyətini yerli bazar təchiz edə bilsə də, balıq yumurtası, yem inqrediyentləri, dərmanlar və 

digər bu kimi məhsullar xaricdən idxal olunmalıdır.  

Balığın idxal olunmasına maneələr və yüksək əmliyyat xərcləri qiymətin istehlakçılar üçün 

yüksəlməsinə və səmərəsiz təsərrüfatların mövcudluğunun qorunmasına səbəb olur. Bu maliyyə 

aspektindən balıqçılığı mənfəətli göstərsə də uzunmüddətli dönəmdə israflı və dayanqısızdır.  

6.9 Sudan istifadə xərcləri 

Sudan istifadəyə görə balıq fermerlərindən alınan ödəniĢlər harmonizə edilməli və sudan 

daha səmərəli və mənfəətli istifadəni təmin etmək məqsədilə taxılçılıq və digər əkinçilik 

fermerlərinə verilən sudan istifadə ilə əlaqədar subsidiyalar ləğv olunmalıdır. Sudan 

istifadə edənlər assosiasiyası bu zaman əhəmiyyətli rol oynaya bilər.  

Əkin sahələrinin kultivasiyası üçün irriqasiya suyuna verilən yüksək subsidiyalar xüsusən də 

cənubda maliyyə və iqtisadi cəhətdən maliyyə mənfəətliliyinə malik olan balıqçılığın inkişafına 

maneələr yaradır. ABŞ BİA-nın PSCEP layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən DRX təhlili 

balıqçılıq sektorundan fərqli olaraq buğda və arpa yetişdirilməsində ölkənin müqayisəli 

üstünlüyə malik olmadığını və sonuncunun müdafiə edilməsinin qeyri-səmərəli olduğunu 

göstərir. 

6.10 Qeyri –rəsmi ödəniĢlər 

Balıq fermalarının yaradılması və fəaliyyət göstərməsi üçün verilən geniĢ yayılmıĢ qeyri-

rəsmi ödəniĢlər aradan qaldırılmalıdır. 

Fermerlər və tacirlər öz işlərini qurmaq və fermalarını yarad bilməkdən ötəri polisə və digər 

dövlət rəsmilərinə əhəmiyyətli məbləğdə ödənişlər etməlidirlər. Bu biznesə başlamağa marağı 
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öldürür, resursların bölüşdürülməsi prosesini dəyişdirir və balıqçılığa investisiya qoyuluşunun 

qarşısını alır. 

 

6.11 Balıqların nəql etmə və marketinqinə çəkilən xərclərin azaldılması  

Nəqliyyat xərclərinin azaldılması və dondurma və emalat vasitəsilə balıqların bazarda 

qalma müddətinin uzadılma imkanları öyrənilməlidir.  

DRX təhlili göstərdi ki, iri maşınlardan istifadə etməklə nəqletmə xərclərini əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağı salmaq olar. Bunun edilməsi imkanlar öyrənilməlidir.  Soyuduculara, soyuq 

saxlanclara, soyuduculu yük maşınlarına və emal avadanlıqlarına ehtiyac var. Onların 

qiymətləri müəyyənləşdirildikdən sonra bu investisiyaların rentabelliyi DRX təhlili 

vasitəsilə qiymətləndirilməlidir.  

 

 

ƏLAVƏ A: DRX METODOLOGIYASININ TEXNIKI TƏSVIRI 

Bu əlavədə İMPAKT modelindən istifadə edərək bu nəzəriyyənin bir çox ölkələrə tətbiqi müzakirə 

edilərək DRX/NMƏ/EMƏ modellərinin əsasında duran nəzəriyyə qısa şəkildə nəzərdən keçirilir.
25

  

Əlavə 1-də isə karp istehsalı balıqçılığı  və Salyan/Neftçaladan Bakıya daşınma da dxail olmaqla 

dəyər zəncirinə İMPAKT modelinin tətbiqi nümunəsi verilmişdir.  

DRX/NMƏ/EMƏ Modeləri 

Daxili resurs xərcləri və nominal/effektiv mühafizə konsepsiyası və bu konsepsiyalar arasında 

əlaqələr ədəbiyyatlarda geniş şəkildə nəzərdən keçirilmişdir (Bruno, Krueger, Corden, Pearson, 

Page and Stryker, Pearson and Monke, Tsakok).  Biz bu konsepsiyaların son zamanlara qədər az 

diqqət verilən bəzi vacib aspektlərini qısa şəkildə nəzərdən keçirəcəyik. 

Daxili resurs xərci 

Daxili resurs xərci (DRX) ölkənin istehsal amillərinin (torpaq, əmək və kapital) faydalı məhsula 

çevrilməsinin səmərəlilik indikatorudur.  Daha aydın şəkildə biz iqtisadi fəaliyyət üçün DRX-ni j 

məhsulunun istehsalında istifadə olunan daxili, qeyri-ticari resursların  dünya bazarı qiymətlərində 

ölçülən  əlavə edilmiş dəyərə nisbəti kimi müəyyənləşdiririk.  

                       

                                                        
25 Bu ölkələrə Əlcəzair, Banqladeş, Burundi, Kot Divuar, Qana, Qvineya, İraq, İordaniya, Liberiya, Madaqaskar, Mali, 
Mərakeş, Nigeriya, Ruanda, Seneqal və Tunis aiddir. 
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                                        Σ fsj Ps
*
 

  DRXj =   ---------------                                       ... (1) 

                       Pj
*
 - Σ aij Pi

*
 

burada 

fsj - qeyri-ticari ilkin amillərin (torpaq,əmək və kapital) j məhsulu ilə əlaqələndirən texniki əmsaldır, 

Ps
*
 - qeyri-ticari s amilinin iqtisadi imkan xərcidir, 

Pj
*
 - ticari j məhsulunun dünya bazaar qiymətidir, 

Pi – aralıq ticari i resursunun dünya bazaar qiymətidir, 

aij - i resursu ilə j məhsulunu əlaqələndirən texniki əmsallardır  

 

DRX qiymətləndirməsinə alternativ (1) bərabərliyində məxrəcdən surətin çıxılması ilə əldə olunan 

xalis sosial və ya iqtisadi mənfəətlilikdir (NMƏ). 

            NSPj = Pj
*
 - ΣaijPi

*
 - ΣfsjPs

*
                                                ... (2) 

 

Bu indikator məhsul vahidində ifadə olunur, bu da müxtəlif məhsullarla ifadə olunan nisbi 

mənfəətliliyin müqayisəsinin qarşısını alır.  DRX məhdud resurs vahidinə görə əldə olunan gəliri 

ifadə edir. DRX aşağıdırsa, deməli fəaliyyət daha səmərəlidir. 

 

Maliyyə mənfəətliliyi bütün qiymətləri maliyyə və ya daxili bazaar şərtləri ilə ifadə etməklə 

müəyyənləşdirilir. İnhisarçılığın, xarici təsirlərin və digər bazar çatışmamazlıqlarının olmaması 

zamanı resursların iqtisadi xərcləri onun maliyyə xərclərindən əlavə dəyər vergsi və idxal rüsumları 

kimi dolayı vergiləri və subsidiyaları özünə daxil etməməsi ilə fərqlənir. İqtisadi xərc və mənfəət və 

ya müqayisəli üstünlük dolayı vergi və subsidiyalar kimi təsirlərdən uzaq olsa da, maliyyə xərcləri 

və mənfəət bunları özünə daxil edir. Dünya bazar qiymətləri vergi və subsidiyaları nəzərdə tutmur 

və buna görə də iqtisadi mənfəətliliyin hesablanmasında istifadə olunur; yerli qiymətlərə vergilər və 

subsidiyalar daxildir və buna görə də maliyyə mənfəətliliyinin hesablanılmasında istifadə olunur.  

Əgər aralıq məhsullar qeyri-ticaridirsə, onlar ticari və qeyri-ticari komponentlərə bölünür. Güman 

edilir ki, qeyri-ticari aralıq məhsullar daimi xərclərlə istehsal olunur və mövcud sahələrin resurs-
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məhsul strukturundan istifadə edərək onları bölmək olar. (1) bərabərliyində verilmiş DRX-nin surəti   

j məhsulunun istehsalında birbaşa istifadə olunan və j məhsulunun istehsalında istifadə olunan 

şeylərin istehsalında istifadə olunan bütün qeyri-ticari ilkin amillərin imkan xərclərini göstərir. 

Uyğun olaraq da bərabərliyin məxrəci məhsulun dəyərindən birbaşa və dolayı ticari xərclərin 

fərqinə bərabərdir Similarly, the denominator equals the value of output less the value of direct and 

indirect tradable inputs.
 26

 

Təhlil zamanı ticari və qeyri-ticari fərqləri ayırmaq olduqca vacibdir. Əsas fərq ticarilərin 

beynəlxalq bazarlarda sabit qiymətlərlə əldə olunan olmasıdır. Qeyri-ticarilər iqtisadi istehsalda əsas 

məhdudiyyət kimi çıxış edir. İnhisarçılığın, xarici təsirlərin və ya bazar çatışmamazlılığının 

olmaması zamanı iqtisadi səmərəlilik bu məhdudiyyətlərə məruz qalan, dünya qiymətlərində 

ölçülmüş əlavə edilmiş dəyərin maksimallaşmasını nəzərdə tutur.
27

 

 

Ticari və qeyri-ticarilər arasında fərq mübadilə dəyəri kimi mühümdür. DRX-nin həm surəti, həm 

də məxrəci eyni valyutada çevrilir, sonuncu xarici mübadilənin iqtisadi imkan xərcinə və ya 

istehsalın qeyri-ticari ilkin  xərclərinin əlavə edilmiş ticarilərə çevrilə bildiyi son hədd səmərəlilik 

dərəcəsini ifadə edən kölgə mübadilə dəyərinə vurulur. DRX-nin məxrəcini bu dərəcəyə vumaqla 

xarici valyutada ifadə olunmuş ticari məhsul və resursların kölgə qiyməti istehsalın daxili 

amillərində ifadə olunmuş imkan xərclərinə çevirilir. Bu edildikdən sonar DRX-nin surət və 

məxrəci müqayisə oluna və fəaliyyətin səmərəlilıiyi müəyyənləşdirilə bilər. DRX birdən kiçikdirsə, 

əlavə edilmiş vahidin daxili resurs xərci marjinal effektiv fəaliyyədən az olur, beləliklə ölkə j 

məhsulu üzrə müqayisəli üstünlüyə malik olur. Əgər DRX birdən böyükdürsə, bunun əksi düzdür 

və ölkə müqayisəli üstünlüyə malik deyil.  

 

                                                        
26 Bu qeyri-ticari aralıq məhsullarla vəziyyəti müəyyənləşdirən Corden metoduna əsaslanır. O ağlabatan yenilənmiş 

və dəqiq məhsul-resurs cədvəlinə əsaslanır, harada ki, sənaye sahələri kifayət qədər detallı şəkildə müəyyənləşib. 

Malidə bu cədvəl yoxdur.  Buna görə də alternative üsul olan Balassa metodundan istifadə edilmişdir. Bu metoda 

görə aralıq məhsul tam olaraq o zaman ticaridir ki, onun istehsalında istifadə olunan resursların böyük hissəsi ticari 

olsun; əks halda aralıq məhsul qeyri-ticari hesab olunur. Misal üçün,  nəqliyyat ticari hesab olunur, çünki əsas vacib 

resursları təşkil edən yük maşını, yanacaq və yağ ticaridir. Digər ticari məhsullara gübrələr və fitosanitar məhsullar 

aiddir. Əmək, yerli istehsal olunmuş avadanlıq, irriqasiya infrastrukturu və yuxarıda qeyd etdiklərimizdən başqa 

digər əksərləri qeyri-ticari hesab olunu. Praktikada qeyri-ticari aralıq məhsulların müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə 

olunan metod təhlilin nəticəsinə ciddi təsir göstərmir.  
27Bu standar xətti proqramlaşdırma probleminə analojidir. Harada ki, sabit qiymətlərdə bazardan alınmış resurslar XP 

matrisinin sütunlarını təşkil edir, təklif cəhətdən sabit olan və ya artan qiymətlər zamanı əlçatan olan resurslar (istehsalın 

qeyri-ticari amilləri) sətirləri təşkil edir. XP problem sətir məhdudiyyətlərinə məruz qalan sütunların orta çəkili cəmini 

maksimallaşdırmaqdan ibarətdir. 
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Əgər DRX < 1, müqayisəli üstünlük mövcuddur, çünki dünya bazarı qiymətlərində yaradılan 

əlavə dəyərə sərf olunmuş daxili reusrlsarın dəyəri nisbətən daha aşağıdır. Fəaliyyət buna 

görə də iqtisadi cəhətdən mənfəətli və səmərəlidir. 

 

Əgər DRX > 1,  burada müqayisəli üstünlük mövcud deyil, çünki dünya qiymətlərində əlave 

edilmiş dəyərin yaradılmasına sərf olunan daxili resursların dəyəri nisbətən daha yüksəkdir. 

Fəaliyyət buna görə iqtisadi cəhətdən zərərli və səmərəsizdir. 

Nominal and Effektiv Mühafizə 

DRX indikatoru müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi ilə əlaqəlidirsə, nominal və effektiv mühafizə 

beynəlxalq ticarətlə stimullar strukturuna əsaslanır (idxal rüsumları, ixrac vergiləri, idxala kəmiyyət 

məhdudiyyətləri və s.).  Nominal mühafizə nominal mühafizə əmsalı kimi və ya (NPC = Pj/Pj
*
)  

nominal mühafizə dərəcəsi kimi hesablana bilər (NRP = NPC - 1), burada Pj  I məhsulunun daxili 

qiymətidir. Bu indikatorlar istehlakçıların ticarət siyasətindən təsirlənmə dərəcəsini 

müəyyənləşdirir. Əgər NMƏ birdən böyükdürsə (NMD>0), onlar əlavə olaraq vergi ödəyirlər, çünki 

onların ödədiyi qiymət dünya bazar qiymətindən yüksəkdir; əgər NMƏ birdən kiçikdirsə (NMD<0), 

onlar subsidiyalaşdırılıblar. 

 

Effektiv mühafizə həm məhsulun, həm də resursların qiymətinə təsir göstərən amilləri ölçür və buna 

görə də istehsalçılara təklif olunan mühafizənin daha yaxşı indikatorudur. Effektiv mühafizə əmsalı 

(EMƏ), daxili qiymətlərdə əlavə edilmiş dəyərin dünya qiymətlərində əlavə edilmiş dəyərə nisbəti 

kimi müəyyənləşir 

                                   Pj - Σ aij Pi 

  EMƏj =  -----------------                                                ...(3) 

                        Pj
*
 - Σ aij Pi

*
 

 

Effektiv mühafizə dərəcəsi bu göstəricidən bir çıxmaqla müəyyənləşir. Əgər EMƏ birdən 

böyükdürsə (EMD>0),  istehsalçılar dünya bazarı ilə müqayisədə müsbət stimullar alır; əgər 

EMƏ<1 (EMD<0), onda istehsalçı mənfi mühafizə tədbirləri ilə qarşılaşır. EMƏ-nın məxrəci DRX 

ilə eynidir, əgər hər ikisi kölgə mübadilə dəyəri ilə hesablaıbsa.  

İMPAKT şablonundan istifadə etməklə hesablama 

Siyasət təhlili üçün inteqrasiya edilmiş kompyuter şablonu olan Model (IMPAKT) 

DRX/NMƏ/EMƏ təhlili üçün hazırlanmış standart nümunədir. Ü mumi nümunədən hər bir 
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istehsal/marketinq/emal/hazırlama üçün ayrı model düzəldilmişdir, bu zaman məhsul, üsul, istehsal 

və istehlak yerləri nəzərə alınmışdır. 

Şablonun qurulması 

Excel cədvəlində qurulan şablon dörd hissədən ibarətdir. Birinci hissədə kapitala faiz dərəcəsi və 

məhsulun dünya qiyməti kimi əsas parametrlər verilir.  Parametrlər həssaslıq təhlili məqsədilə 

asanlıqla dəyişdirilə bilər.  

Şablonun ikinci hissəsi istifadə olunan resursların və istehsal olunan məhsulların həcmi, onalrın 

vahidinin qiyməti, istehsalçıların ödədiyi maliyyə xərcləri və bu xərclərin iqtisadi xərclərə, vergi və 

subsidiyalara, ticari və qeyri-ticari xərclərə təsnifləşdirilməsi aparılır.  İqtisadi xərclər öz növbəsində 

ticari və qeyri-ticari komponentlərə bölünür, sonuncu xərclərə torpaq , kapital və əməklə bağlı 

xərclər daxildir. Bu dəyişənlərdən hər biri  ümumi, istehsal, emal və ticarət mərhələlərində xərclərin 

həcmini müəyyənləşdirməkdən ötəri toplanır. 

Şablonun üçüncü hissəsində ticari məhsulların paritet qiymətinin hesablanması aparılır. Dünya 

qiyməti götürülür və kehfiyyət fərqləri və fraxt xərcləri nəzərə alınaraq sərhəd qiyməti – FOB və ya 

CİF - müəyyənləşdirilir. Rəsmi valyuta kursundan istifadə edərək qiymətlər yerli valyutada 

müəyyənləşdirlir. Daha sonra sərhəd qiyməti ticarət vergiləri və subsidiyalar, daşınma, çatdırılma və 

hesablama aparılan nöqtəyə qədər nəqliyyat xərcləri nəzərə alınaraq  yenidən hesablanır. İdxal üçün 

bu məntəqə topdansatış bazarı, yerli bazaar və ya toplama məntəqəsi ola bilər. İdxalı əvəzetmə 

fəaliyyəti üçün indikatorların hesablanmasında tənzimləmə təkcə idxalın CİF qiymətinə deyil,  həm 

də bu idxalın istehlak nöqtəsinə çatdırılmasına qədər olan xərclərə görə edilir. Digər tərəfdən ixrac 

üçün tənzimləmə nöqtəsi yerli məhsulların dünya bazarında rəqabət apardığı yerdir. Adətən bu FOB 

qiymətidir, lakin bəzən təyinat nöqtəsində topdansatış qiymətlərdir.  

Şablonun dördüncü hissəsində nominal və effektiv mühafizə əmsalının və daxili rsurs xərci 

əmsalının hesablanması aparılır. 

İmpakdan istifadə 

IMPAKT çoxtərəfli təhlil alətidir. Onun üstünlüklərindən biri müxtəlif məlumatların eyni cədvəldə 

birləşdirilməsidir. Misal üçün, məhsul yığımı, iş vaxtı, resurs qiymətləri və kəmiyyətləri haqqında 

məlumatlar araşdırma zamanı toplanılır. Emalat, daşınma və marketinq xərcləri tədqiatdan və 

spesifik araşdırmalardan əldə edilir. Hətta ilkin əməliyyatlar barədə məlumatlar məhdud olsa da, 

tacirlər və emalçılarla qeyri-rəsmi müsahibələr bu boşluğu doldura bilər. 

İMPAKT-ın əsas xüsusiyətlərindən biri təhlilçinin müxtəlif ərazilərdə yerləşən bazarların istehsalın 

məhsuldarlığına göstərdiyi təsiri asanlıqla araşdıra bilməsindən ibarətdir. Bir çox ölkələrdə DRX 

məhsulun istehlak yerlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı. 

IMPAKT-ın digər faydası istehsaldakı hər bir fəaliyyətin faktiki və ya potensial nisbi əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirməsindən ibarətdir. Bu sonradan tələb funksiyası ilə əlaqələndirilərək hansı 
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regionun və istehsal texnikasının mövcud siyasətin davam edib-etməyəcəyi halında mənfəətli 

olacağını müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

IMPAKT-ın əvvəlcədən dizayn olunması və istifadə olunacaq informasiyaların bir hissəsinin artıq 

mövcud olduğu, digərlərinin isə qeyri-rəsmi müsahibələr və sürətli araşdırmalar nəticəsində tez 

əldə oluna biləcəyini nəzərə alsaq, DRX/NMƏ/EMƏ metodologiyasından istifadə etməklə dəyər 

zəncirlərinin təhlili kifayət qədər tez edilə bilər. 

DRX/NMƏ/EMƏ təhlillərindən istifadənin faydaları 

DRX təhlilindən biz nə əldə edirik? Birincisi və ən əsası təhlil ölkənin beynəlxalq bazarda 

müqayisəli üstünlüyə malik olub-olmamasını qiymətləndirir. Müqayisəli üstünlüyün bu indikatoru 

məhsula, istehsal yerinə, istehsal üsuluna və təyinat nöqtəsinə görə spesifikdir. Cari ən yaxşı 

istehsal texnologiyasına və ya yeni texnikaya fokuslaşmaqla o bu praktikaların ölkədə tətbiqinə 

stimul yarada bilər. 

İkincisi, təhlil bizə aparılan siyasətin bu üstünlükdən istifadə etdiyini və ya etmədiyini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. Məsələn, yerli istehsalı yüksək proteksionizmlə təchiz edən 

ticarət rejimi müqayisəli üstünlüyə malik olmayan sahələri qoruya  və istehsala təhrik edə bilər. 

Yüksək proteksionizm altında mənfəətə əldə edən subyektlər nə qədər ki, mövcuddur xərcli 

investisiyalar artacaq. Digər tərəfdən, ixrac sektorundakı fəaliyyətlərin DRX-si onların effektiv 

mühafizə əmsalından aşağıdırsa, bu investisiyanın iqtisadi cəhətdən mənfəətli olduğunu göstərir.  

Beləliklə DRX təhlili aparılan siyasətin nəticələrini və investisiyaların effektlərini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Üçüncüsü, DRX hesablaması zamanı vergiləri, subsidiyaları və iqtisadiyyatdakı digər təhrifləri 

ləğv etməklə biz nəyin həm maliyyə, həm də iqtisadi mənfəətliliyə malik olduğun göstərən 

mənzərə əldə edirik və bu təhriflərin aradan qaldırılmasının faydalarını görürük. Bu həmişə 

təhlükəlidir. Siyasət mühitinin dəyişikliyi – bəzən geniş islahatların nəticəsi olur. Dəyər 

zəncirlərinə edilən subsidiya və ticarət mühafizələrindən asılı investisiyalar adətən bu 

dəyişikliklərə qarşı kövrək olurlar.
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Əlavə 1: Ġmpakt Ģablounundan istifadəyə nümunə 

Key Parameters:

  Ratio of Shadow to Official Exchange Rate 1.00

  Tax on imports, % 0.68 DRC 0.83

Cycle factor for the farm 1.00

Conversion factor from a pack of fry to kg of carp 400.00

  World Price (CIF) USD/kg 3.40

  Interest Rate 0.10

Svc Life Unit Price

Input Units Nr Units (years) (AZN) Total Tradables Nontradables Total Tradables Nontradables

HATCHERY (Qasim Badalov)

Carp fry sales out of total sales 0.92

TOTAL COSTS 10091.5 9279.5 120.8 27.3 93.5 9158.8 2990.7 6168.0

ESTABLISHMENT (CAPITAL) COSTS 1806.5 1661.13 27.9 3.0 24.9 1633.2 1073.6 559.6

incubator 1.0 10.0 2500.0 2500.0 406.9 374.13 0.0 374.1 374.1

flasks 30.0 10.0 40.0 1200.0 195.3 179.58 7.6 0.8 6.8 172.0 92.8 79.2

special equipment 8.0 10.0 400.0 3200.0 520.8 478.88 20.3 2.2 18.1 458.6 247.5 211.1

bath 8.0 10.0 300.0 2400.0 390.6 359.16 0.0 359.2 359.2

other 1.0 10.0 1800.0 1800.0 292.9 269.37 0.0 269.4 269.4

OPERATING COSTS 8285.0 7618.39 92.8 24.3 68.6 7525.6 1917.2 5608.4

salaries worker 4.0 1200.0 4800.0 4800.0 4413.79 0.0 4413.8 4413.8

medicines 2600.0 2600.0 2390.80 82.8 22.4 60.4 2308.0 1769.3 538.7

eggs unit 450.0 0.1 45.0 45.0 41.38 0.8 0.3 0.5 40.6 15.7 24.9

maintenance 500.0 500.0 459.77 0.0 459.8 459.8

water ha 180.0 180.0 165.52 9.3 1.6 7.7 156.2 132.1 24.1

rent 160.0 160.0 147.13 0.0 147.1 147.1

COST PER PACK (CARP) 400.0 23.20 0.3 0.1 0.2 22.9 7.5 15.4

COST PER KG OF CARP 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0572 0.0187 0.0386

SALES 17400.0 16000.00

fry - carp pack 400.0 40.0 16000.0 16000.0 16000.00

fry - silver carp pack 10.0 60.0 600.0 600.0 0.00

fry - white amur pack 10.0 80.0 800.0 800.0 0.00

PROFIT 7308.5 6720.48

PROFIT PER PACK (CARP) pack 400.0 16.80

profit per pack (silver carp) pack 10.0 25.2

profit per pack (white amur) pack 10.0 33.6

FARM (Jamal Samadov + some additions from other farmers) 0.0

Carp sales out of total sales 1.00

TOTAL COSTS 40400.8 40400.8 752.4 197.1 555.3 39648.4 15685.1 23963.3

ESTABLISHMENT (CAPITAL) COSTS 8150.8 8150.81 84.9 9.3 75.6 8065.90 1369.22 6696.68

fish pond ha 14.0 20.0 2000.0 28000.0 3288.9 3288.87 0.0 3288.9 3288.9

holding tank 20.0 1500.0 176.2 176.19 0.0 176.2 176.2

shed cabin 20.0 20000.0 2349.2 2349.19 0.0 2349.2 2349.2

tractor 1.0 10.0 5000.0 5000.0 813.7 813.73 34.5 3.8 30.8 779.2 420.5 358.7

mixer 2.0 10.0 3500.0 7000.0 1139.2 1139.22 48.3 5.3 43.1 1090.9 588.7 502.2

boat 2.0 10.0 300.0 600.0 97.6 97.65 0.0 97.6 97.6

net 1.0 5.0 200.0 200.0 52.8 52.76 0.0 52.8 52.8

electricity generators 1.0 10.0 300.0 300.0 48.8 48.82 2.1 0.2 1.8 46.8 25.2 21.5

uniform 4.0 2.0 80.0 320.0 184.4 184.38 0.0 184.4 184.4

OPERATING COSTS 32250.0 32250.00 667.5 187.9 479.7 31582.5 14315.9 17266.6

salaries 4800.0 4800.0 4800.00 0.0 4800.0 4800.0

wheat ton 40.0 250.0 10000.0 10000.0 10000.00 181.7 72.5 109.2 9818.3 3799.4 6018.9

barley ton 40.0 200.0 8000.0 8000.0 8000.00 145.4 58.0 87.4 7854.6 3039.5 4815.1

electricity  200.0 200.0 200.00 11.2 1.9 9.4 188.8 159.6 29.1

lime 250.0 250.0 250.00 0.0 250.0 250.0

medicines 250.0 250.0 250.00 8.7 2.3 6.3 241.3 185.0 56.3

water 5000.0 5000.0 5000.00 281.2 47.3 233.9 4718.8 3990.9 727.9

rent 400.0 400.0 400.00 0.0 400.0 400.0

fry - carp unit 60.0 40.0 2400.0 2400.0 2400.00 0.0 2400.0 2400.0

loading-unloading, transport 750.0 750.0 750.00 31.6 4.2 27.3 718.4 355.5 363.0

fuel 200.0 200.0 200.00 7.8 1.6 6.1 192.2 135.9 56.3

COST EX FRY  38000.81 752.4 197.1 555.3 37248.4 13285.1 23963.3

COST EX FRY PER KG CARP 2.71 0.05 0.01 0.04 2.7 0.9 1.7

SALES 60200.0 60200.00

carp  ton 14.0 4300.0 60200.0 60200.0 60200.00

PROFIT 19799.2 19799.19

PROFIT PER KG (CARP) 14000.0 1.41

Fish (common carp) Production in Neftchala (from fry to fish - 18-24 months) and Sale in Baku

(the other fish types are included just to be able to divide the costs)

All these numbers represent costs for common carp solely

Total

Financial 

cost/sales/pro

fit

Financial 

cost/sales/pro

fit for carp

Taxes & Subsidies Economic Cost
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TRADER (Afqan Karimov + some additions from other traders)

Loss rate 0.01

TOTAL COSTS 88944.9 88944.91 23.1 2.5 20.6 2921.79 281.59 2640.21

CAPITAL COSTS 544.9 544.91 23.1 2.5 20.6 521.79 281.59 240.21

truck 10.0 350.0 15000.0 150000.0 544.9 544.91 23.1 2.5 20.6 521.8 281.6 240.2

OPERATING COSTS 88400.0 88400.00 0.0 0.0 0.0 2400.00 0.00 2400.00

carp purchases ton 20.0 4300.0 86000.0 86000.0 86000.00 0.0 0.0

shipment cost 10.0 140.0 1400.0 1400.0 1400.00 0.0 1400.0 1400.0

other (including oxigen tanks) per visit 10.0 100.0 1000.0 1000.0 1000.00 0.0 1000.0 1000.0

COST EX CARP PURCHASES 2944.91 23.1 2.5 20.6 2921.8 281.6 2640.2

COST EX CARP PURCHASES PER KG SALES 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.13

SALES 108900.0 108900.00

carp sales ton 19.8 5500.0 108900.0 108900.0 108900.00

PROFIT 19955.1 19955.09

PROFIT PER KG (CARP) 19800.0 1.0 1.01

Total Cost (the whole value chain) kg  2.92 0.06 0.01 0.04 2.87 0.98 1.88

Hatchery kg  0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.04

Farm kg  2.71 0.05 0.01 0.04 2.66 0.95 1.71

Trader kg  0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.13

Operating Cost kg 2.30 0.05 0.01 0.03 2.25 0.86 1.39

Import Parity Price

  CIF ($/kg) kg  3.40 0.00 0.00 0.00 3.40 3.40 0.00

  Exchange rate (AZN/$) 0.80

  CIF (AZN/kg) kg  2.73 0.00 0.00 0.00 2.73 2.73 0.00

  Customs duty (USD/unit for live and % CIF for frozen) 0.50

  Import tariff and VAT kg  0.97 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00

  Handling and transport to Baku 20.00% 0.55 0.02 0.00 0.02 0.52 0.26 0.26

  Unexplained transactions costs 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00

  Wholesale (AZN/kg) kg  5.50 2.25 2.23 0.02 3.25 2.99 0.26

  Consumer (AZN/kg) kg  10.00% 5.85 0.00

Profit kg  2.58 0.39

NPC, output 1.68

NPC, tradable inputs 1.01

Value Added in Domestic Prices 4.48

Value Added in World Prices 2.27

EPC 1.97

Cost of Non-tradables 1.88

DRC 0.83

here the service life is going to be 
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ƏLAVƏ B. ĠDXAL OLUNMUġ BALIQ XƏRCLƏRININ STRUKTURU 

 

Annex B

Structure of Imported Fish Costs

Unit Value FOB adjusted Unit Value FOB adjusted

  CIF ($/kg) 1.117 3.400 0.447 1.620

  Exchange rate (AZN/$) 0.803 0.803 0.803 0.803

  CIF (AZN/kg) 0.897 2.729 0.359 1.300

  Customs duty (USD/unit for live and % for frozen) 0.500 0.500 15.00% 15.00%

  Import tariff and VAT 0.635 0.965 0.128 0.464

  Handling and transport to Bacu 20.00% 0.179 0.546 0.072 0.260

  Unexplained transactions costs 3.607 1.078 3.078 1.612

  Wholesale (AZN/kg) 5.318 5.318 3.636 3.636

  Consumer (AZN/kg) 10.00% 5.850 5.850 4.000 4.000

  Consumer price/CIF 6.525 2.144 11.145 3.076

Live Carp 2010 Frozen Carp

 

 

 
 

 


