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1. Giriş 

Müasir  bazar iqtisadiyyatı şəraitində  aqrar sahənin inkişafının  təmin olunması  ən 

aktual məsələlərindən  hesab olunur.  Bu istiqamətdə son illər ölkəmizdə ciddi tədbirlər 

həyata keçirilməkdədir. Məsələn,  Azərbaycan Respublikasının prezidenti  cənab İ.Əliyev 

tərəfindən 2 fevral 2021-ci ildə qəbul olunmuş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 

Milli Prioritetləri” ölkəmizin  ayrı-ayrı iqtisadi sahələrinin,  cümlədən kənd təsərrüfatının 

inkişafına  müsbət təsir etməkdədir. Qeyd olunan sənəddə  növbəti illər üzrə ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafına dair aşağıdakı istiqamətlər üzrə - davamlı olaraq  artan rəqabət imkanlarına 

malik iqtisadiyyatın təşkili; sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətin formalaşdırılması;  iqtisadi 

sahələrdə müasir innovasiyaların tətbiqi; vətəndaşların  işğaldan azad  olunmuş  ərazilərə 

qayıdışının təşkili; “yaşıl artım” ölkəsinin  formalaşdırılması  və s. nəzərədə tutulmuşdur.  

Bundan başqa sosial-iqtisadi inkişafa dair  əsas prioritetlərdə regionlar üzrə  kənd təsərrüfatı 

sahəsində iqtisadi  fəaliyyətin genişləndirilməsi də mütləq hesab olunur.  

Ölkə üzrə regionların sürətli inkişafı insanların  zəruri iqtisadi imkanlara və zəruri  

infrastruktura çıxışı ilə nəticələnməlidir. Azərbaycanda regionlarda yüksək yaşayış 

standartları olarsa, o cümlədən  qeyri-neft istehsal və xidmət  sahələrinin fəaliyyəti və onların  

ixrac imkanları genişlənərsə, yüksək  iqtisadi inkişaf tempi təmin edilə bilər. Bu proses eyni 
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zamanda  bütün regionların milli gəlirdə payının  yüksəlməsinə kömək edəcəkdir. Məhz buna 

görə də regionlarda aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi, aqrar bazarda tələb və təklifin 

tənzimlənməsi istiqamətində davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi  zəruridir [1]. Aparılmış 

araşdırnalar onu göstərir ki, yaxın perspektiv dövr ərzində iqtisadi artım  prosesi tarazlı 

xüsusiyyətə malik olmalıdır.   Məhz bu halda iqtisadi artım ölkənin davamlı inkişafını təmin 

edəcəkdir. Qeyd edilən məsələlərin həyata keçirilməsi üçün  əsasən iki məqsədə - davamlı və 

yüksək iqtisadi artımın qorunub saxlanılmasına və iqtisadi təsirlərə davamlılığa nail 

olunmalıdır [2].  

Aqrar sektorun inkişafına hüquqi bazanın təmin edilməsi, dövlətin iqtisadi 

funksiyalarından daha çox qanunvericilik fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. İqtisadi qərarların qəbul 

olunmasının hüquqi əsaslarını yaratmaq məqsədilə dövlət müvafiq qanunlar işləyib hazırlayır. 

Bütün sahələrdə olduğu kimi, aqrar bölmədə də sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləmək 

məqsədilə dövlət iqtisadi proseslərə müdaxilə edir. Əhalinin bazar sisteminə inamını təmin 

etmək məqsədilə aqrar bazarda  məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edir [3]. Eyni zamanda 

qiymət artımının qarşısını almaq üçün dövlət müvafiq tədbirlər sistemini həyata keçirir və ona 

nəzarət edir. Dövlət birbaşa və ya dolayı  vasitələrlə milli iqtisadiyyatda zəruri rəqabət 

mühitinin qorunmasını təmin edir. Dövlətin birbaşa təsiri əsas etibarı ilə inzibati tədbirlər yolu 

ilə həyata keçirilir. Müvafiq  fəaliyyətə  şirkətlərin gəlirlik səviyyəsinin maksimum və 

minimum hədlərinin müəyyən edilməsi daxildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dolayı metodlar 

isə əsasən iqtisadi sahələr üzrə inhisarçılığa qarşı yönəldilmiş qanunvericilik və normativ 

aktları əhatə edir. Bundan başqa gəlir və sərvətlərin yenidən bölgüsü daha çox dövlətin 

siyasətinin makroiqtisadi aspektlərini  özündə ehtiva edir [4].  

Postsovet məkanı ölkələrinin təcrübəsi onu göstərir ki, aztəminatlı əhali təbəqələrinin 

həyat səviyyəsində bazarın neqativ təsirlərini kompensasiya etmək məqsədilə səmərəli sosial 

siyasət həyata keçirilir. Dövlət cəmiyyətdə gəlirin yenidən bölgüsü yolu ilə sosial mühafizə və 

sosial təminat fondunu formalaşdırır. Bu yolla dövlət minimum əmək haqqını, işsizliyə görə 

müavinət səviyyəsini müəyyən edir [5].  

Sosial gərginliyin aradan qaldırılması məqsədilə iqtisadi artımın stimullaşdırılması və 

qiymət səviyyəsinin tənzimlənməsi  məqsədilə dövlətin milli iqtisadiyyata müdaxiləsi 

zəruridir. Bazar münasibətləri şəraitidə dövlətin mühüm tənzimləmə funksiyalarından biri 

makroiqtisadi sabitləşmə tədbirləriilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dövlət büdcə, vergi, kredit-pul 

siyasətindən istifadə edərək böhran hallarının qarşısını ala bilmək üçün  işsizliyi azaltmaq, 

məşğulluğun müəyyən səviyyəsinə, nəhayət qiymətlərin sabitliyinə nail olmaq əsasında 

iqtisadi artımın təmin edilməsinə çalışır. Qeyd edilən problemləri  aradan qaldırmaq 

məqsədilə dövlət  büdcə  xərclərini tənzimləməklə, səmərəli vergi siyasətindən,  fiskal 

siyasətdən istifadə edir [6]. 
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2. Aqrar sahədə müasir vəziyyətin dəyərləndirilməsi 

Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahənin modernləşməsində başlıca məqsəd - kənd 

əhalisinin bütün təbəqələrinin lazımi iqtisadi fayda götürməsi üçün səfərbər olması, aqrar 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası və istehsalın genişlənməsini təmin etməkdir. Aqrar 

iqtisadiyyatın  səmərəli, əhalinin isə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına getdikcə artan 

tələblərinin ən dolğun şəkildə ödənilməsinə yönəldilmiş yeni metodların geniş miqyasda 

tətbiqi üçün  əlverişli şərait yaranmışdır. İdarəetmənin iqtisadi metodlarının rolu və iqtisadi 

praktikanın başqa məsələləri barəsində elmi-nəzəri baxışlarda da dəyişikliklər baş 

verməkdədir. Qeyd edək ki, aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və onun 

dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində modernləşmə prosesinin rolu böyükdür [7]. 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahədə istehsal, emal, texnoloji və  sosial 

inkişaf  barədə  işlənilib hazırlanmış  strateji proqramların seçilməsi, onların həyata 

keçirilməsində səmərəli üsulların tətbiq olunması vacibdir. Müəyyənləşdirilən istiqamətlərdə 

çevik innovativ texnologiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi, əsas  istehsal xammalının əldə 

edilməsində uzunmüddətli təminatın əldə olunması və digər məsələlər - onun modern inkişafı 

məsələlərini müəyyən edən əsas amillər kimi qəbul olunur [9]. Ölkəmizdə aqrar sahənin 

modernləşmə yönümlü dayanıqlı inkişaf istiqamətlərinin həyata keçirilməsi,  komleks dövlət 

siyasətinin yüksək səviyyədə formalaşdırılması,  müxtəlif dövlət proqramlarının düzgün 

icrasından  asılıdır. Bundan başqa kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalında yerli 

istehsalçıların rəqabətə davamlılıq göstəricilərinin artırılması da  vacibdir [8]. 

 Bu proses bir tərəfdən onların iqtisadi maraqlarının tənzimlənməsi ilə bağlıdırsa, digər 

tərəfdən isə məhsul istehsalında keyfiyyətin yüksəldilməsi və ekoloji cəhətdən təmiz məhsul 

istehsalının artırılması  sahəsində onların məsuliyyətlərinin daha artırılmasını tələb edir. Müasir 

qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafında  xüsusi  paya malik olan aqrar sahənin səmərəli 

inkişaf etdirilməsində infrastruktur sahələrinin təsiri böyükdür. Ölkəmizdə aqrar sahədə 

qarşıda duran ən mühüm məsələlərdən biri istehsalçıların yüksək keyfiyyətli və 

rəqabətqabiliyyətli məhsullarla  yerli və xarici bazarlara çıxışının asanlaşdırılması və  onların 

gəlirlərinin artırılmasıdır.  Qeyd olunan məsələlər isə ölkə  rəhbəri cənab İ.Əliyevin 6 dekabr 

2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunan  “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin əsas, strateji hədəflərindən 

birini təşkil edir [2].  

Ölkəmizdə son illər ümumi regionlar üzrə  aqrar məhsul istehsal həcmində ciddi 

dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2005-ci ildə Azərbaycanda regionlar üzrə  aqrar 

məhsul istehsalı 2,0 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur.  2010-cu ildə isə  bu göstərici 2 dəfə artaraq 

4,8 mlrd. ABŞ dolları, 2010-cu ildə 4,1 mlrd. ABŞ dolları, 2019-cu  4,6 mlrd. ABŞ dolları  

təşkil etmişdir (Şəkil 1). Qeyd olunan artımın əsas səbəbi ölkəmizdə dövlər səviyyəsində 

aqrar sektorun inkişafına diqqətin artırılması, regionlar üzrə fermer təsərrüfatlarının sayının 

artması,  aqrar sahə üzrə fəaliyyət göstərən  sahibkarlara dövlət səviyyəsində maliyyə 

yardımlarının edilməsi, aqrar sektorun ixrac imkanlarının yüksəlməsidir.  



İPƏK YOLU, No.2, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
16 

 

 

 

Şəkil 1. Azərbaycan Respublikasında son illər üzrə aqrar məhsul istehsal həcminin dəyişmə dinamikası 

 (mlrd. ABŞ dolları) [12] 

 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, dövlətin himayəçilik sistemi dövlətin 

iqtisadiyyatda proteksionist siyasətini həyata keçirməsinə imkan verir. Bu proses əsas 

etibarilə gömrük rüsumları vasitəsilə həyata keçirilir. Dövlətin himayəçilik sisteminin 

reallaşdırılması prosesinə  dolayı metodlarına əmtəə istehsalçılarına dotasiyalar, subsidiyalar 

və  s. verilməsi aiddir. Dövlət tərəfindən qeyd olunan iqtisadi funksiyalarının yerinə 

yetirilməsi makroiqtisadi tənzimləmənin müxtəlif forma və metodları vasitəsilə həyata 

keçirilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sosial-iqtisadi proseslər birbaşa (qeyri-iqtisadi), dolayı 

(iqtisadi), habelə hüquqi vasitələrlə tənzimlənir. Hüquqi tənzimləmə iqtisadiyyatın 

qanunvericilik bazasını təşkil edir.  

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarların fəaliyyətinin   maliyyə nəticələrinin 

təhlili onu göstərir ki, 2005-ci ildə ölkədə   2681 fərdi sahibkar  təsərrüfat vahidi   mövcud 

idisə,  2015-ci ildə bu göstərici  azalaraq 1534 vahid olmuşdur.  2017-ci ildə bu göstərici 

azalaraq 955 vahid olmuşdur (Cədvəl 1) . Bundan başqa 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə  

fərdi sahibkar   təsərrüfatların sayı artaraq 910 vahid olmuşdur. Kənd təsərrüfatı sahəsində 

fəaliyyət göstərən  mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətininin 

təşviqləndirilməsi, onların ixrac yönümlü məhsul istehsalının həcminin artırılması, vergi 
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güzəştlərinin tətbiqi və s. zəruridir. Məhz bu halda kənd təsərrüfatı sahəsində sahibkarlıq 

subyektlərinin sayını  artırmaq mümkündür.  

 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarların fəaliyyətinin   nəticələri [12] 
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3. Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar bazarın tənzimlənməsi məsələləri 

Ümumiyyətlə, tənzimləmənin iqtisadi metodları bazar münasibətlərinə təsir göstə-

rilməsini özündə  ehtiva edir. Bundan başqa iqtisadi tənzimləmə  prosesi bazarlarada məcmu 

tələb və təklifin səviyyəsinə, kapitalın təmərküzləşmə dərəcəsinə, iqtisadiyyatda struktur 

dəyişikliklərinin həyata keçirməsinə də  təsir  edir. Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, 

tənzimləmənin iqtisadi metodlarına büdcə və fiskal siyasət; pul-kredit siyasəti; 

proqnozlaşdırma, proqramlaşdırma və planlaşdırma və s. daxildir [10]. 

Regionlarda aqrar bazar münasibətlərinin normal və səmərəli fəaliyyətini təmin etmək 

dövlətin əsas vəzifələrindən hesab olunur.  Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar bazar mexanizmi 

öz funksiyalarının heç də hamısını sərbəst yerinə yetirə bilmir. Odur ki, iqtisadiyyatın bu 

sferasında formalaşan münasibətlərin əlavə vəsaitlərlə tənzimlənməsi zərurəti meydana çıxır. 

İqtisadi tənzimləmə prosesi maddi-istehsal sahələrinin strukturca təkmilləşdirilməsinə, 

investisiya qoyuluşunun, əmtəə və xidmətlər bazarının, xarici iqtisadi fəaliyyətin və s. 

inkişafına yönəldilir. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi qeyd olunan məsələlərin əlaqəli 

şəkildə həlli məqsədilə daha səmərəli variantların seçilməsinə əsaslanır. Bunun bazarın 

səmərəli fəaliyyət göstərməsi, rəqabətin təmin edilməsi, onun xarici bazarın zərərli təsirindən 

qorunması,  təminatlı bazarın  təşkili tədbirlərinin həyata keçirilməsi, hüquqi bazanın 

yaradılması lazım gəlir.  

 Qeyd olunan proseslərin idarə olunması adətən dövlətin iqtisadiyyatın müəyyən 

sahəsinə müdaxiləsi ilə iqtisadi və qeyri-iqtisadi vasitələrdən istifadə etməklə  təmin olunur. 

Aqrar bazar münasibətləri müəyyən dərəcədə  dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxilə yolu ilə 

tənzimlənməlidir. Avropa Birliyi ölkələrində aqrar bazarın daha liberal qaydaya əsaslanan 

iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsi əsasən bu  istiqamətlərdə  həyata keçirilir:  daxili kənd 

təsərrüfatı əmtəə istehsalının stimullaşdırılması; daxili bazarın qorunması; kənd təsərrüfatı 

əmtəə istehsalçılarının gəlirlərinin geniş təkrar istehsalını həyata keçirə biləcək səviyyəsinə 

stimul yaradılması; istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlişini təmin etmək məqsədilə  

müasir innovasiyaların istehsalata geniş miqyaslı tətbiqinə şərait yaradılması; ölkədə istehsal 
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olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsini stimullaşdırmaqla onların xarici 

bazara çıxarılmasının təmin edilməsi və s [4].  

Aqrar bazarın tənzimlənməsində əsas sayılan bu istiqamətlər dövlətin tənzimləmə 

siyasətində müxtəlif iqtisadi vasitələrin köməyiilə  həyata keçirilir. Tənzimlənmənin belə 

mühüm istiqamətlərindən biri qiymət siyasəti ilə bağlıdır.  Tənzimləmə prosesi  bəzən 

qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərməklə,  gəlirləri yenidən bölüşdürmək və ya istehsalın hər 

hansı bir hissəsini stimullaşdırmaq yolu ilə bir sıra problemləri həll  edə bilir.  

Bura ilk öncə daxili bazarın fasiləsiz olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin 

olunması və dünya bazarına çıxarılacaq məhsulların rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi 

məqsdiləistehsalın stimullaşdırılması tədbirləri daxildir. Müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsində başlıca istiqamətlərdən biri kənd təsərrüfatı məhsulları qiymətlərinin 

səviyyəsinin tənzimlənməsidir.  Tənzimləmə prosesində  qiymətlərin səviyyəsinin əvvəlcədən 

təminatlı qaydada  müəyyənləşdirilməsinə  əlverişli şərait yaranır.  

Ölkəizdə regionlarda aqrar sahə üzrə stabil qiymət məhsulların maya dəyəriilə bazar 

qiymətlərinin səviyysi arasındakı nisbətin pozulması şəraitində təyin edilməlidir. Bəzən 

istehsalçının məhsulunun maya dəyəri bazar qiymətlərinin səviyyəsindən yuxarı olur.  

Bəzənsə, bazarda idxal məhsullarının qiymətləri yerli məhsulların qiyməti ilə müqayisədə 

aşağı səviyyədə müəyyənləşdirilir. Bu cür  proseslər istehsalçının maliyyə vəziyyətinə və  

onların istehsal proseslərinin həcminə də təsir edir Məhz bu məqsədlə, dövlət istehsal 

prosesinin başladığı ilk dövrlərdə qeyd olunan amilləri nəzərə almaqla təyinatlı qiymət  təyin 

edir. İstehsalçı  bu zaman əvvəlcədən məhsullarının qiymətlərinin səviyyəsinə təminat alır. Bu 

zaman ilk növbədə qiymətlərin dinamikası müşahidə olunur. Daha sonra qiymətlərin 

səviyyəsinə müdaxilə edilir. Eyni zamanda  dövlət əmtəələrə güzəştli qiymətlər tətbiq etmək 

və qiymət üzərində nəzarət yolu ilə də onların səviyyəsinə təsir göstərir. Tənzimləmə 

siyasətinin bu istiqaməti istehsalın stimullaşdırılmasına yönəldilir. Bununla  bərabər kənd 

təsərrüfatında iqtisadi cəhətdən daha əlverişli məhsul növlərinin istehsal həcminin  

artırılmasına şərait yaradılmalı, məhsulun keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalı, tələb və təklif fəal 

surətdə tarazlaşdırmalıdır. 

Müasir şəraitdə ölkəmizdə  aqrar bazarın qiymətlər vasitəsilə tənzimlənməsində 

başlıca məqsədlərdən digəri əhalinin minimum yaşayış səviyyəsinin təmin edilməsidir. Dövlət 

minimum yaşayış səviyyəsi ilə bağlı “istehlak səbətinə’’ daxil olan məhsulların qiymətlərini 

tənzimləməklə alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan əhali qrupunun həyat şəraitinə müəyyən dərəcədə 

müsbət təsir  göstərir [1]. Qeyd olunan proses  vətəndaşların real pul gəlirləriilə onların 

yaşayış minimumu arasındakı nisbətin qeyri-mütənasibliyi müşahidə olunan hallarda vacibdir.  

Bu halda vəziyyət istehlakçıların həyat şəraitini ağırlaşdırmaqla ciddi sosial-ictimai nəticələrə 

səbəb ola bilər. Qeyd olunan problemlərin qarşısının alınması üçün qiymətlərin səviyyəsinə 

dövlət müdaxiləsi vacibdir,  onun tənzimlənməsi zəruridir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

məhsulların qiyməti və bazarda yaranan sosial-iqtisadi  münasibətlərin  ilk öncə tələb və təklif 
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əsasında  formalaşır.  Daxili bazarda tələb və təklif əmtəə-pul münasibətləri sferasında iqtisadi 

proseslərin qarşılıqlı asılılığına əsaslanaraq istehsalla istehlakı  koordinasiya edir [9].  

Nəticə. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə aqrar bazarın fəaliyyətinin tənzimlənməsi  

istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi zəruridir. Bəzən   aqrar bazarda tələblə təklif 

arasında uyğunsuzluq formalaşır.  Bu zaman əmtəələrin  satış tempi  azalır.   Nəticədə dövlət 

qiymətlərin tənzimlənməsi siyasətini həyata keçirir.  Bundan başqa dövlət daxili aqrar  

bazarda qiymətlərin səviyyəsinə müdaxilə etməklə tələblə təklif arasında optimal nisbət  

yaratmalıdır. Eyni zamanda  dövlət aqrar bazarda əlverişli rəqabət mühiti formalaşdırmalıdır. 

Müasir bazar mexanizminin tərkib hissəsi olan rəqabət də aqrar bazarın tənzimlənməsində 

mühüm rola  oynayır [11].  Daxili aqrar bazarda  satışı həyata keçirilən əmtəəyə olan  təklif 

ona olan tələbi ötüb keçərsə də, bu halda istehsalçılar arasındakı rəqabət onları öz 

məhsullarının keyfiyyətini yüksəltməyə məcbur edir.  Qeyd olunanlar həm mənfəət 

götürməkdə istehsalçının, həm də yüksək keyfiyyətli aqrar  məhsula olan tələbatı ödəməkdə 

istehlakçının mənafeyinin əlaqələndirilməsinə gətirib çıxarır.  Bəzən daxili bazarda kənd 

təsərrüfatı əmtəələrinin qiymətlərinin səviyyəsini süni surətdə artırılmaqla rəqabətin rolu 

əsasız olaraq məhdudlaşdırılır. Nəticədə bu proseslər ölkəmizdə aqrar bazarın fəaliyyətinə 

mənfi təsir göstərir.  Qeydə alınan müvafiq hallar aqrar bazarda qiymətlərin səviyyəsinə 

dövlət müdaxiləsinin zəruriliyinin vacib olduğunu təsdiq edir. Məhz deyilənləri nəzərə alaraq 

Azərbaycanda yaxın illərdə aqrar sektorun inkişafı sahəsində iqtisadi islahatların davam 

etdirilməsi, daxili aqrar bazarın qorunması istiqamətində tənzimləmə siyasətinin həyata 

keçirilməsi məqsədəuyğundur.  
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