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Giriş
Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi sistem transformasiyası ilə bağlı
aparılan islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də iş qüvvəsinin 40%-nin və əhalinin
isə 50%-ə qədərinin birbaşa bağlı olduğu aqrar sektoru və kənd həyatını əhatə edir ki,
bu sahədə də sosial-iqtisadi münasibətlərin dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu
kimi bazar prinsipləri əsasında yenidən qurulması prinsipial əhəmiyyət kəsb edir.
Bununla yanaşı XXI əsrə doğru kompleks sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə nail
olmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasət strategiyasında iki
mühüm istiqamət – yoxsulluğun azaldılması və regional inkişaf – prioritet xarakter
almışdır ki, bunların həyata keçirilməsi də aqrar sektor və kənd məskunlaşması sferasını
iqtisadi siyasətin əsas predmetlərindən birinə çevirir.
Digər tərəfdən, 1994-cü il Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Uruqvay
Raundundan sonra həmin dövrə qədər dünya ticarət-iqtisadi hüququndan kənarda qalan
aqrar sektor siyasəti və aqrar ticarət prinsip və qaydalarının artıq qlobal səviyyədə
müəyyənləşdirilməyə başlamasıyla XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərinə doğru bu
sektorun iqtisadiyyatdakı rolu və onunla bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətləri də
yenidən qiymətləndirilməyə və formalaşan yeni qlobal qaydalara uyğunlaşdırılmağa
başlamışdır.
Göründüyü kimi bir tərəfdən aqrar sektorunda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini
formalaşdırmağa çalışan, yoxsulluğun azaldılması və regional inkişaf strategiyalarını
qarşıdakı illərdə öz iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərinə çevirən və digər tərəfdən
də aqrar sektora yönələn dövlət siyasəti mexanizmlərinin yeni qlobal qaydaları ilə
üzləşən və yaxın illərdə ÜTT-ə üzv qəbul edilməsi ilə bu qaydaların təsirini daha
yaxından hiss edəcək olan Azərbaycan Respublikasında aqrar münasibətlər sisteminin
tənzimlənməsi və aqrar sektora yönələn dövlət siyasətinin mütərəqqi üsul və
mexanizmlərini özündə birləşdirərək onlardan milli iqtisadiyyatımızda istifadə
imkanlarını üzə çıxarmağa cəhd edən elmi-tədqiqat işlərinin aktuallığı da gün keçdikcə
yüksəlməkdədir.
Bu baxımdan tədqiqatın əsas məqsədi də ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçid
şəraitində aqrar sektorda iqtisadi münasibətlərin inkişaf etmiş bazar prinsipləri əsasında
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formalaşdırılması və bu formalaşan münasibətlərin daim inkişaf etdirilərək dövrün
tələblərinə uyğunlaşdırılmasına imkan verən səmərəli dövlət tənzimlənməsi sisteminin
yaradılması potensialını üzə çıxarmağa çalışmaqdır.
Obyekti bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində dövlətin aqrar siyasəti, predmeti isə
aqrar - sənaye kompleksinin(ASK) dövlət tənzimlənməsinin metodlar sisteminin,
xüsusilə də hüquqi tənzimləmə metodunun əsas məsələləri olan bu tədqiqat işində
ölkədaxili və ölkəxarici nəzəri-praktiki mənbələrdən, xüsusilə bu sahədə BMT, Dünya
Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, BMT-nin Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) kimi beynəlxalq qurumların, ayrı-ayrı dövlətlərin
aqrar sahə ilə bağlı hökümət, qeyri-hökümət qurumlarının araşdırma və normativ
xarakterli sənədlərindən və Azərbaycan Respublikasının aqrar siyasətini özündə əks
etdirən normativ-hüquqi aqtlardan ətraflı şəkildə istifadə edilmiş, ümumnəzəri
tədqiqat metodları (deduksiya, induksiya, analiz, sintez və.s) ilə yanaşı iqtisad elminin
özünəməxsus araşdırma metodları olan modelləşdirmə, indeksləşdirmə, müqayisəli
təhlil və.s metodlar da zaman-zaman geniş tətbiq edilərək qarşıya qoyulan məqsədlərə
nail olunmağa çalışılmışdır.
İşin birinci fəslində aqrar münasibətlər sistemi və dövlətin aqrar siyasəti normativ
iqtisad metodologiyası baxımından iqtisadi nəzəriyyə məktəbəri üzrə araşdırılmış, bazar
iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin tənzimlənməsi prossesində istifadə olunan
forma və metodlar ümumiləşdirilməyə çalışılmış və bu sahədə mühüm tənzimləmə
metodu olan hüquqi tənzimləmənin mahiyyəti və əsas prinsiplərinə nəzər yetirilmişdir.
İkinci fəsildə pozitiv iqtisad metodologiyası baxımından mövcud keçid
iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə aqrar münasibətlərin yenidən qurulması və
tənzimlənməsi ilə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin əsas aspektlərinə nəzər
yetirilmiş, xüsusilə aparılan aqrar islahatların iqtisadi-hüquqi bazası geniş şərh edilmiş
və islahatlar nətcəsində formalaşan yeni iqtisadi münasibətlərin müasir vəziyyəti
qiymətləndirilməyə çalışılmışdır.
Sonuncu

fəsildə

isə

ölkədə

aqrar

münasibətlərin

tənzimlənməsinin

təkmilləşdirilməsi məsələlərinə diqqət yetirilmiş və bu məqsədlə dünya ölkələrinin
təcrübəsi onların iqtisadi inkişaf səviyyəsi üzrə öyrənilməklə bu təcrübədən istifadə
imkanları ümumiləşdirilməyə çalışılmışdır.
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Beləliklə, əsas elmi yeniliyi aqrar münasibətlərin dövlət tənzimlənməsinin forma
və metodlarını kompleks şəkildə və dünya iqtisadiyyatında baş verən qlobal meyllər
işığında şərh etmək olan bu dissertasiya işi ölkəmizin yaxın illərdə ÜTT-ə qəbul
edilməsi perespektivini də nəzərə alsaq qeyd edə bilərik ki, yeni qaydalara uyğun və
milli mənafeləri qorumağa imkan verən dövlət siyasətinin formalaşdırılması yolunda
müəyyən praktiki əhəmiyyət daşıyacaqdır.
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Fəsil I: Aqrar münasibətlər sistemi və onun tənzimlənməsinin nəzəri əsasları
1.1 Dövlətin aqrar siyasəti, onun mahiyyəti və vəzifələri
İnsan övladının öz ehtiyaclarını təbiətin hazır resursları ilə ödəyərək yaşadığı
“mənimsəmə iqtisadiyyatı” mərhələsindən “istehsal iqtisadiyyatı” mərhələsinə keçdiyi
andan ilk fəaliyyət sahəsi olan aqrar sektor, iqtisadiyyatın ən qədim sahəsi olmaqla uzun
bir tarixi yol keçmişdir. Aqrar sektor fəaliyyətlərinin iqtisadi həyatdakı rolunun daim
dəyişildiyi və iqtisadi inkişafın hər bir mərhələsində yeni məzmun kəsb etdiyi bu
müddət ərzində təbii olaraq bu fəaliyyətlərlə bağlı nəzəri baxışlar və bir növ bu
baxışların ümumiləşdirilərək gerçək həyatda reallaşdırlma forması olan iqtisadi siyasət
doktrinaları da dəyişərək inkişaf etmiş və bu günkü səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Bu
dəyişiklikləri dünya iqtisadi inkişaf tarixinin üç böyük mərhələsi üzrə xarakterizə etmək
mümkündür:
 “Birinci dalğa” (first wave) kimi ifadə olunan, kənd təsərrüfatı və təbii resurslara
əsaslanan inkişaf mərhələsi: Bu mərhələ əsasən sənaye kapitalizminə qədərki dövrü
əhatə edir və iqtisadiyyatda aqrar sektorun hakim olduğu dövrdür. Əhalinin
kəndlərdə yaşayaraq primitiv texnologiyalar əsasında istehsal fəaliyyətini davam
etdirdiyi bu dövrdə yaranan nəzəriyyələrin, həyata keçirilən iqtisadi siyasətin
mərkəzində aqrar təsərrüfat fəaliyyətləri dayanır;
 İkinci dalğa” (second wave) kimi ifadə olunan sənayeləşmə mərhələsi: Dünya
ölkələrində bütövlükdə həmin dövrə qədər olan sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni
həyatı dəyişdirmiş sənayeləşmə prossesi iqtisadi nəzəriyyələri və dövlət siyasətini də
bu prossesin sürətləndirilməsi və sənaye sektorunun inkişaf etdirilməsi yolunda aqrar
sektorun rolunun qiymətləndirilməsi və artırılması istiqamətinə yönəltmişdir;
 “Üçüncü dalğa” (third wave) kimi ifadə olunan post-sənaye mərhələsi: 1960-70-ci
illərdən başlayan elmi-texniki inqilabla ortaya çıxan və 1980-ci illərdən başlayaraq
liberallaşma və qloballaşma prossesləri ilə birləşən və digər adı informasiya
cəmiyyəti dövrü adlanan bu mərhələ iqtisadi nəzəriyyələr və həyata keçirilən iqtisadi
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siyasət mexanizmlərində də yeni reallıqları ortaya çıxarmışdır ki, bu aqrar sahədən
də yan keçməmişdir. Bu dövrün əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri aqrar, sənaye
sektorları ilə yanaşı digər nəhəng bir sektor, xidmətlər sektorunun inkişaf edərək
hakim mövqeyə yüksəlməsidir;
Bu baxımdan aqrar sektor fəaliyyətləri və bu sektorla bağlı dövlət siyasətinin
nəzəri əsaslarının inkişaf istiqamətlərini araşdıran zaman ilk rast gəldiyimiz sistemli
nəzəriyyə merkantilizmdir. Sənaye kapitalizminə qədərki dövrün iqtisadi nəzəriyyə və
siyasi doktrinalarından biri, əsas prinsipləri qızıl və gümüşün sərvətin əsas mənbəyi
sayılması, ixracatın artırılması zəruriliyi, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin müdafiə
edilməsi, müstəmləkəçi siyasətin davam etdirilməsi, millətçi siyasət tədbirlərinə
əhəmiyyət verilməsi və əhali artımının təşviq edilməsi olan merkantilizmin çıxış nöqtəsi
xarici ticarət balansında daim müsbət saldo yaratmaqla ölkə sərvətinin artırılması və
bunun üçün lazım olan bütün proteksionist tədbirlərin görülməsindən ibarətdir. Həmin
dövrdə xarici siyasətdə əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları hakim olduğundan bu
siyasətin davamı kimi aqrar sektorun himayə edilməsini də göstərmək mümkündür2.
Tarixdə aqrar sektorun iqtisadi düşüncə və dövlət siyasətinin mərkəzində
dayanması isə birbaşa fiziokratizm məktəbi ilə bağlıdır və hətta o səviyyədə ki, bu
məktəbə kənd təsərrüfatı fetişizmi adı da verilmişdir3. İctimai həyatın tanrı tərəfindən
mövcud olan təbii qanunlarla4 idarə olunduğunu, dövlətin bu qanunlara müdaxilə

1

Post-sənaye dövrünün reallıqları dedikdə əsasən bunlar nəzərdə tutulur: 1) Sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə
keçid; 2) Fordist istehsal tərzindən çevik, elastik (flexible) istehsal tərzinə keçid; 3) Milli dövlətlər sistemli dünyadan
qloballaşmış dünyaya keçid; 4) Modernist fəlsəfi düşüncədən post-modernist fəlsəfi düşüncəyə keçid;
2
Məs: Fransada IV Henrinin maliyyə naziri olmuş merkantilist Maximilien Bethune Sully (1559-1641) kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün bir sıra tədbirlər görmüş, boş əraziləri ölkəyə köçənlərə paylamış, kənd təsərrüfatı istehsalçılarını müdafiə
edən bir sıra hüquqi dəyişiklikləri müdafiə etmişdir. O, qeyd edirdi: ”Torpaq becərmək və heyvan saxlamaq Fransanın
döşləridir”(Doç. Dr Arif Ersoy, “İktisadi teoriler ve düşüncelerin gelişme tarihi”, II Baskı, İzmir, 1990, səhfə: 101);
İtaliyada merkantilist Ferdinands Galiani (1728-1787) “Buğda ticarəti haqqında dialoqlar” adlı əsərində bəlkə də ilk
dəfə olaraq ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə toxunaraq buğda ixracını bu prinsipi pozduğundan qəbul etməmişdir. Bundan
başqa xarici ticarət şərtlərinin buğda əleyhinə olmasını müdafiə etmiş və göstərmişdir ki, bu təbii şərtlərə bağlılığından
yüksək risqli olan kənd təsərrüfatı istehsalını azaldar və orada toplanan əlavə kapital az risqli sənaye sahəsinə yönəlmiş
olar(Eyni mənbə, səhfə: 124);
İngiltərədə merkantilist doktrina çərçivəsində kraliça I Elizabeth (1558-1603) tərfindən aqrar sektor xarici rəqabətdən
qorunmuşdur. İngilis yunlarının xammal şəklində ixracı qadağan edimiş, buğda qanunları (“Corn Laws”) yolu ilə buğda
yığımının məhsuldar olduğu dövrlərdə ümumiyyətlə onun idxalı qadağan edilmiş, daxili təklifin az və qiymətlərin yüksək
olduğu zamanlarda isə aşağı rüsumlarla idxalını nəzərdə tutmuşdur (William J. Barber, “A History of Economic
Thought”, October, 2002, orginally published by Preager 1968 and Penguin 1967, Elektron kitab, səhfə:
http://www.wesleyan.edu/css/readings/Barber/intro1.htm);
3
XVIII əsrdə Fransada meydana gələn bu məktəb A.Smith tərəfindən “Millətlərin Sərvəti” adlı əsərin yazıldığı 1776-cı ilə
qədər Fransa və digər Qərb ölkələrində hakim nəzəriyyə və siyasət doktrinası olmuşdur;
4
“Təbii Qanun” adlı əsərində F. Kene torpaq və daşınar əmlakda özəl mülkiyyət, müqavilə azadlığı, iqtisadi təşəbbüskarlıq
azadlığı, ticarət azadlığı kimi təbii hüquqları qabardaraq göstərir ki, bu hüquqlar yalnız dövlətin ideal hüquq sistemi
vasitəsilə reallaşdırılarsa səmərəli ola bilər;
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etməməsini, sadəcə daxili və xarici təhlükəsizliyi təmin edərək bəzi infrastruktur
xidmətlərini göstərməli olduğunu düşünən fiziokratlar hesab edirdilər ki, dəyərin
mənbəyi kənd təsərrüfatıdır, əlavə dəyər yalnız kənd təsərrüfatında yaradılır və buna
görə bu sektor yeganə məhsuldar sektordur, faiz aqrar kapitalın gəliridir, kapital yalnız
aqrar sektora qoyulmalıdır, ixracat yalnız aqrar məhsullara dayanmalıdır, yeganə
məhsuldar sektor aqrar sektor və yeganə məhsuldar sinif kənd təsərrüfatı istehsalçıları
olduğundan dövlət də vergini ancaq bu sektordan toplamalıdır. Əlavə dəyərin(surplus)
yalnız aqrar sektorda yarandığını qeyd edən fiziokratların ən böyük nümayəndəsi doktor
Fransua Kene bu dəyərin siniflər arasında necə bölüşdürüldüyünü göstərən məşhur
“İqtisadi Cədvəli” (Tableau Economique) ilə bir növ iqtisadi analizin də əsasını
qoymuşdur5.
Adam Smitin məşhur “Millətlərin Sərvəti”(Wealth of Nations) adlı əsərini çap
etdirdiyi 1776-cı ildən meydana gələn klassik iqtisadi məktəb iqtisadiyyata dövlət
müdaxiləsinin minimumlaşdırılması, şəxsi azadlıq, əmək bölgüsü, azad bazar
mexanizmi kimi prinsipləri müdafiə edərək iqtisadi sistemi kompleks şəkildə öyrənmiş
ilk məktəb və sənaye kapitalizminin ideoloji gücü olmuşdur. Aqrar sektorda renta,
torpağın məhsuldarlığı, əmək bölgüsü, istehsal vasitələrinin yeniləşdirilməsi, əhalinin
ərzaqla təminatı, dövlətin bu sektor fəaliyyətlərinə müdaxilə həddi kimi məsələləri geniş
şərh edən klassik iqtisadçılar sərvətin mənbəyinin yalnız bu sektorda olmadığını,
sənayenin də məhsuldar sektor olduğu fikrini müdafiə etmiş və sənayenin inkişaf
etdirilməsində aqrar sektorun rolu və bu rolun artırılması məsələləri üzərində
dayanmışlar6.
Klassik iqtisadi məktəbi tənqid edən cəryanlardan biri, əsasını alman Fridrix Listin
qoyduğu milli iqtisadiyyat cəryanı da aqrar sektor fəaliyyətləri və dövlətin aqrar
siyasəti baxımından öyrənilməsi zəruridir. Həmin dövrdə əsasən aqrar ölkə olan və hələ
sənayeləşə bilməyən ölkələrin klassik iqtisadçıların göstərdiyi azad xarici ticarət
prinsipi əsasında artıq sənayeləşmiş ölkələrlə rəqabət apara bilməyəcəyi fikrini müdafiə
5

F. Kene aqrar sektorda yaradılan əlavə dəyəri belə izah edir: Əlavə dəyər =Torpaqdan əldə edilən ümumi məhsul –
Torpaqda işləyənlərin xərcləri; Bundan sonra yaranan həmin əlavə dəyərin 3 sinif , əkinçilər, torpaq sahibləri və tacir,
sənayeçi, azad peşə sahibləri və bürokratlardan ibarət qısır sinif(sterile) dediyi siniflər arasında necə bölüşdürülərək dövr
etdiyini məşhur cədvəlində göstərir;
6
Ümumiyyətlə bu məktəb çərçivəsində ortaya çıxan Smitin “mütləq üstünlüklər”, Rikardonun “renta”, “müqayisəli
üstünlüklər”, “azalan məhsuldarlıq”, Maltusun “əhali qanunu”, Seyin “Bazar və ya məxrəclər qanunu” kimi
nəzəriyyələri o dövr iqtisadi düşüncə və siyasət doktrinasında əhəmiyyətli olmuş və bu gün də az-çox aktuallıqlarını
qorumaqdadırlar;
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edən bu cərəyan aqrar sektorun və yeni yaranan sənaye müəssisələrinin sənayeləşmə
tam başa çatanadək dövlət tərəfindən xüsusilə yüksək gömrük rüsumları vasitəsilə
qorunmasını irəli sürmüşdür. İlk dəfə olaraq Fridrix List aqrar sektorun bir sıra
özünəməxsus xüsusiyyətlərindən çıxış edərək onun xüsusi himayəyə ehtiyacı olduğunu
da qeyd etmişdir7.
Klassik iqtisadi nəzəriyyəni tənqid çərçivəsində meydana gələn nəzəriyyələrdən
biri, elmi əsasını Karl Marksın qoyduğu sosialist iqtisadi düşüncə məktəbi isə aqrar
sektorun iqtisadi inkişafdakı rolunu qeyd etməklə yanaşı bütün sahələrdə olduğu kimi
bu sektorda da dövlət və kollektiv mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfatçılıq formalarının
qurulması və istehsal qərarlarının dövlət tərəfindən mərkəzi qaydada həyata keçirilən
planlaşdırma mexanizmi əsasında verilməsini nəzərdə tuturdu.
Klassik iqtisadi məktəbin davamı kimi, bir növ sənaye kapitalizminin ideoloji
gücünün tamamlanaraq XX əsrə gətirilib çıxarılmasında böyük rol oynayan Neo-klassik
iqtisadi məktəb tələb və təklif, rəqabət, inhisarlar, iqtisadi tarazlıq, istehlakçı
psixologiyası, məhsulların faydalılığı kimi əsasən mikroiqtisadi məsələlər üzərində
iqtisadi-riyazi

təhlillər

apararaq

azad

bazar

iqtisadiyyatının

elmi

şəkildə

əsaslandırlmasında böyük rol oynamışdır. Azad bazar mexanizmini müdafiə edən
neoklassiklər itisadiyyatda dövlətin rolunu bir növ “gözətçi” kimi görürdülər. Lakin bu
məktəbin son üzvlərindən biri hesab olunan Artur Piqou azad bazarın ütünlüyünü qəbul
etməklə yanaşı o dövrün dərin sosial-iqtisadi böhranlarından çıxış edərək qeyd etmişdir
ki, şəxsi mənafe heç də həmişə sosial mənafe ilə uzlaşmır, istənilən fəaliyyətin marjinal
xüsusi faydası heç də həmişə marijnal sosial faydaya bərabər olmur, buna görə dövlət
araya girərək müxtəlif iqtisadi siyasət rıçaqlarından istifadə etməklə bu kənarlaşmanı
minimuma endirməlidir.8 Piqou bu fikirləri ilə sonradan böyük bir nəzəriyyə yaratmış
Keynesə çox təsir göstərmişdir.
7

Fridrix List (1789-1846) 1841-ci ildə yazdığı “İqtisadi siyasətin milli sistemi” adlı əsərində göstərir ki, aşağıdakı
xüsusiyyətlərinə görə yalnız aqrar sektora bağlı iqtisadiyyat öz potensialından tam istifadə edə bilməz və dövlətin bu
sahədə iqtisadiyata müdaxiləsi zəruridir: 1) Aqrar sektorda istehsal böyük miqyasda təbii və iqlim şərtlərindən asılıdır; 2)
Təbii mühüt və istehsal ərazilərinin geniş olması burada yüksək texnika və texnologiyanın tətbiqinə az əlverişlidir; 3)
İstehsal faktorlarının məhsuldarlığı aşağı və istehsal müddəti uzundur; 4) Faiz dərəcələri yüksəkdir; 5) Məhsulların
saxlanması çətindir; 6) Məhsulların daşınması həm çətin, həm də bahalıdır, çünki çox asanlıqla xarab ola bilirlər; 7) İstifadə
olunan resursların dəyərinin tam şəkildə müəyyən oluna bilməməsi istehsal xərclərini də dəqiq müəyyən etməyə imkan
vermir; 8) Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazar qiymətlərində dalğalanma yüksəkdir; (bax: Doç. Dr Arif Ersoy, “İktisadi
teoriler ve düşüncelerin gelişme tarihi”, II Baskı, İzmir, 1990, səhfə: 204 - 5);
8
Arthur Cecil Pigou (1877-1959) bu fikirlərini 1920-ci ildə yazdığı məşhur “Rifah İqtisadiyyatı” (The Economics of
Welfare) əsərində kənd təsərrüfatından verdiyi bir nümunə ilə ifadə etmişdir. Həmin misalda göstərir ki, torpağı icarəyə
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1936-ci ildə qısa olaraq “Ümumi Nəzəriyyə” adı ilə məşhur olan kitabını
yazmaqla Con Meynard Keynes özünə qədər hakim olan nəzəriyyələrə alternativ böyük
bir nəzəriyyə yaratmışdır. Həmin dövrdə kapitalist dünyasını düşdüyü böhrandan neoklassiklərin göstərdiyi kimi əvvəl-axır bazar mexanizminin özünün çıxaracağı fikrini
qəbul etməyərək, dövlətin aktiv siyasət yeridərək iqtisadiyyatın tələb cəbhəsini
stimullaşdırmalı olduğunu irəli sürmüşdür. Öz fikirləri ilə bir növ iqtisadiyyata dövlət
müdaxiləsinin elmi əsaslarını hazırlayan Keynes hal-hazırda aqar sektor da daxil
olmaqla iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayan pulkredit və büdcə-maliyyə siyasətinin dövlət idarəetməsində geniş şəkildə istifadə
edilməsini təmin etmişdir.
II Dünya müharibəsindən sonra inkişaf strategiyalarının hazırlanması çərçivəsində
formalaşan inkişaf iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də ölkələrin
inkişaf strategiyalarında “lokomotiv sektor”un (engine sector) seçilməsi problemi
olmuşdur. Bu elə bir sektor olmalı idi ki, inkişaf edərək bütövlükdə iqtisadiyyatı öz
arxasınca apara bilsin. Əksər iqtisadçıların bunun sənaye sektoru olduğunu müdafiə
etməsi və iqtisadi siyasətdə də sənayeləşməyə üstünlük verilməsi, sənayeli ölkələri
əsasən xammalla təmin edən koloniyaların müstəqillik əldə edərək kolonializmdən
qalan aqrar təsərrüfata nifrət ruhunda inkişafa qədəm qoyma çəhdləri, yeni xidmətlər
sektorunun sürətlə inkişaf etməsi, aqrar sektorun İEÖ-də elmi-texniki tərəqqinin xeyli
dərəcədə təsirinə düşərək məşğulluqdakı payının kəskin azalması kimi amillər onun
dünya təsərrüfatında rolunu xeyli zəiflətmiş, lakin strateji əhəmiyyəti nəzərə alınaraq
dövlətlərin xüsusi himayəsi altında dünya iqtisadiyyatından, onun tənzimləmə
tədbirlərindən kənarda inkişaf etmişdir. Bu qapalı inkişaf demək olar ki, ÜTT-nin
Uruqvay Raundu çərçivəsində 1995-ci ildə qəbul olunan Kənd Təsərrüfatı çoxtərəfli
sazişinin (Agreement on Agriculture) qəbul olunduğu dövrə qədər davam etmiş, məhz

götürərək əkən əkinci torpaq sahibinə qalar deyə ona yüksək kapital qoymayacaqdır, bu isə milli gəlirin artımı baxımından
uzunmüddətdə mənfi nəticələr yaradacaqdır (Doç. Dr Arif Ersoy, “İktisadi teoriler ve düşüncelerin gelişme tarihi”, II
Baskı, İzmir, 1990, səhfə: 260). Ümumiyyətlə ümumiqtisadi rifahın artırılmasını irəli sürən Piqou bunu 3 kriteriya ilə
ölçürdü: 1) Milli gəlir səviyyəsi; 2) Milli gəlirin fərdlər arasında bölüşdürülməsi səviyyəsi; 3) İqtisadi stabillik səviyyəsi
(Henry W. Spiegel , “The Growth of Economic Thought”, Duke University Press, Durhan, North Carolina, 1971, səhfə:
572);
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bu dövrdən başlayaraq aqrar sektor və onun tənzimlənməsi məsələləri yenidən dünya
elmi və siyasi dairələrinin əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilmişdir9.
Dövlətin aqrar siyasəti də məhz bu nəzəriyyələrin və iqtisadi-siyasi prosseslərin
təsiri altında formalaşıb inkişaf edərək bu günkü səviyyəsinə gəlib çatmışdır.
Müasir dövrdə dövlətin aqrar siyasətinin daha yaxşı dərk edilməsi və
effektivliyinin artırılması məqsədilə bu sektorun spesifik xüsusiyyətlərinin və ölkə
iqtisadiyyatında oynadığı rolunun da ətraflı öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Müxtəlif
mənbələrə əsasında aqrar sektorun spesifik xüsusiyyətlərini və ölkə iqtisadiyyatında
oynadığı rolu aşağıdakı istiqamətlərdə qruplaşdırmaq mümkündür:
 Aqrar sektor insan həyatı üçün zəruri istehlak məhsullarının böyük bir qismini
təmin edir. Həmin məhsulların mühüm hissəsini aqrar sektorda istehsal olunan
ərzaq məhsulları təşkil edir. Bu baxımdan qidalanma sisteminin coğrafi mühit və
mədəni faktorlar əsasında formalaşdığını, əhalinin ərzaqla təminatının strateji
əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq hər bir ölkənin özünəməxsus, müstəqil aqrar
siyasətinin olması ictimai bir vəzifə kimi ortaya çıxır;
 Aqrar sektor sənaye müəssisələrinin əsas xammal mənbəyidir. Yeyinti,
toxuculuq kimi bir sıra sənaye sahələrində emal olunan əsas xammal resursları aqrar
sektor tərəfindən təmin edildiyindən bu sektor davamlı sənaye inkişafı baxımından
da mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
 Aqrar sektor sənaye məhsulları üçün böyük bazardır. Başda neft-kimya və
maşınqayırma olmaqla bir sıra sənaye sahələrinin məhsulları aqrar sektorda geniş
şəkildə istifadə edilir;
 Aqrar sektor zəif inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin məşğul olduğu əsas sahədir.
Hal-hazırda məşğul əhalinin ABŞ-da 2%-i, AB-də 2-4%-i, İEOÖ-də 59%-i,
Azərbaycanda isə 40-i aqrar sektorda çalışır;
 Aqrar sektorda yaranan kapital yığımı sənaye üçün investisiya mənbəyidir.
Əslində II Dünya müharibəsindən sonra inkişaf iqtisadiyyatının əsas tədqiqat

9

Daha ətraflı bax: Maurice Schiff and Alberto Valdes, World Bank, “Agriculture and Macroeconomy”, Elsevier Science,
Handbook of Agricultural Economics, Ed. By B.Gardner and G. Rausser, March 24, 1998 revisions;
Gustav Ranis, “The evolution of development thinking: theory and policy”, Economic Growth Center Yale Univercity,
Center Discussion Paper No. 886, May 2004;
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obyektlərindən biri də aqrar sektorda yaranan izafi dəyərin ölkənin sənayeləşməsi
yolunda necə səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlıdır;
 Aqrar sektor məhsullarının mühüm bir hissəsi ixrac edildiyindən ölkə üçün
valyuta mənbəyi rolunu oynayırlar10. İnkişafın ilkin pilləsində olan ölkələrdə
sənayeləşmə prossesinə təkan verən amillərdən biri də xaricdən mütərəqqi kapital
resurslarının idxal edilməsidir. Məhz bu idxalın həyata keçirilməsində aqrar sektorun
ixracından əldə edilən valyuta resursları əsas mənbədir;
 Aqrar sektor ekoloji cəhətdən əlverişlidir. Burada bir sahənin tullantılarının digər
sahədə istifadə edilə bilmə imkanlarının geniş olması onu ekoloji cəhətdən əlverişlı
edir;
 Aqrar sektor texnoloji inkişafın təsirinə ən çox məruz qalan sahələrdəndir11. Bu
gün inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə aqar sektorda məşğulluğun payının cəmi 2-4%
olması məhz texnoloji inkişafın nəticəsidir və bu iş qüvvəsinin digər sektorlara
yönəlməsinə təsir edir. Digər tərəfdən texnoloji inkişaf məhsul bolluğu yaradaraq
qiymətlərin aşağı düşməsini və istehlakçıların rifah halının yaxşılaşmasını da təmin
edir;
 Aqrar sektorda istehsal prossesi daha çox təbii amillərdən asılıdır. Kənd
təsərrüfatında istehsalın əsas amili torpaq olduğundan orada baş verən istehsal
prossesinə istehsalçılar tərəfindən tam nəzarət edilə bilmir. Yəni istehsalçının
iradəsindən kənarda baş verən daşqın, sərt quraqlıq, gözlənilməz şaxta, zərərverici
həşaratların yayılması kimi təbiət hadisələri istehsal səviyyəsinə birbaşa təsir edir12;
 Dövlətin aqrar sektorla bağlı siyasəti kənd və regional iqtisadi siyasət kimi bir
sıra dövlət siyasəti istiqamətləri ilə sıx bağlıdır. Məlumdur ki, dünyanın hər
yerində aqrar sektor fəaliyyətləri müəyyən ərazi üzrə və kənd əhalisi tərəfindən
aparılır. Bu baxımdan aqrar siyasət tədbirləri kəndlər və regional inkişafla bağlı bir
sıra tədbirlərlə uzlaşmalı və birgə aparılmalıdır;

10

Johnston B. F, and Mellor J. W, “The role of agriculture in economic development”, American Economic Review,
1961, 51, səhfə: 566-93;
11
Claudio Bravo-Ortega, Daniel Lederman, “Agriculture and National Welfare Around the World: Causality and
International Heterogeneity since 1960”, WB Research Working Paper 3499, February 2005, səhfə: 11;
12
Campell R. Mcconnell, and Stenley L. Brue, “Economics: principles, problems, and policies”, 14’th edition, Irwin
McGraw-Hill Companies, International Edition, 1999, səhfə: 685;
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 Aqrar sektorda rəqabət daha kəskindir. Çoxlu istehsalçıların mövcudluğundan
irəli gələn bu xüsusiyyət sağlam rəqabətə geniş imkanlar açsa da bəzən rəqiblərin
əkilən torpaqların miqdarını təyin etmə kimi istehsal qərarlarını proqnozlaşdırmağın
çətinliyi bazar konyukturasını düzgün qiymətləndirməyə imkan vermir13;
 Aqrar sektorda qiymətlər və gəlirlər yüksək dalğalanma nümayiş etdirir.
Məhsullarına olan tələbin qeyri-elastikliyi, istehsalın təbii amillərdən asılılığı və
mövsümiliyi, yüksək rəqabətlilik aqrar sektorda qiymətləri və gəlirləri tez-tez
dəyişdirən əsas amillərdir14;
 Aqrar sektorda assimmetrik informasiya problemi qeyri-mükəmməl maliyyəkredit və sığorta bazarının yaranmasına səbəb olur15. Çünki gəlirlərin tez-tez
dəyişməsi maliyyə-kredit, sığorta müqavilələrinin bağlanmasına təsir göstərir və
həmin maliyyə institutlarının bu sektora olan maraqlarını zəiflədir;
 Aqrar sektorda istehsal ərazilərinin miqyasca genişliyi bəzi əlavə xərclər
yaradır16.Xüsusilə təsərrüfat gəlirlərinin bölgüsündə iştirak etməyən işçilərə nəzarət
etmək üçün xeyli əlavə xərc çəkilir;
Aqrar sektorun yuxarıda göstərilən iqtisadi inkişafda rolu və təbii xüsusiyyətləri
nəzərə alınaraq formalaşan dövətin aqrar siyasəti bu gün ümumiqtisadi siyasətin tərkib
hissəsi olmaqla müxtəlif istiqamətləri əhatə edir və bu zaman aqrar sektor və aqrar
sektor istehsalçılarının daim dövlətin xüsusi proteksionist tədbirlərinə ehtiyac duyması
prinsipi gözlənilir.
Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının, kənd yaşayış məskənlərinin, bütövlükdə
aqro-sənaye kompleksinin inkişaf konsepsiyalarının, strateji, taktiki məqsəd və
vəzifələrinin işlənib hazırlanması, reallaşdırılması yollarının konkret tədbir və
mexanizmlərinin əsaslandırılması, həmçinin həyata keçirilməsi üzrə sosial-iqtisadi,
hüquqi və təşkilati xarakterli tədbirlərin məcmusu kimi xarakterizə edə biləcəyimiz
aqrar siyasət stabil iqtisadiyyat və keçid iqtisadiyyatı şəraitində qarşıya qoyduğu
məqsəd və vəzifələr baxımından fərqli mahiyyət kəsb edir.

13

Campell R. Mcconnell, and Stenley L. Brue, “Economics: principles, problems, and policies”, 14’th edition, Irwin
McGraw-Hill Companies, International Edition, 1999, səhfə: 684-688;
14
Eyni mənbə, səhfə: 684-685;
15
Hans P. Binswanger and Klaus Deininger, “Explaining Agricultural and Agrarian Policies in Developing Countries”,
Forthcoming in the Journal of Economic Literature, March 11, 1997, səhfə: 9-10;
16
Eyni mənbə, səhfə: 9-10;
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Strateji məqsədi aqrar istehsalçıları ədalətli və zəruri həyat səviyyəsi,
istehlakçıları münasib qiymətlərlə və lazımı miqdarda ərzaq məhsulları, sənaye
sahələrini isə zəruri xammalla təmin etmək olan aqrar siyasət keçid dövründə bir sıra
alt məqsədlər də daşıyır:
 Aqrar sektorun bütövlükdə bazar iqtisadi sisteminə transformasiyası;
 Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
 Aqrar istehsalda keyfiyyət və məhsuldarlığın yüksəldilməsi;
 Aqrar istehsalçıların gəlirlərində stabilliyin təmin edilməsi və onların həyat
standartlarının yaxşılaşdırılması;
 İstehsalın bazar tələblərinə uyğun, daxili və xarici tələb istiqamətində inkişaf
etdirilməsi və istiqamətləndirilməsi;
 İxracın genişləndirilməsi və dünya ticarət sisteminə uyğunlaşdırılması;
 Cəmiyyətdə iqtisadi və siyasi tarazlıqların təmin edilməsi və qorunması;
 Təbii resursların qorunması məqsədilə tarazlı və ekologiyaya uyğun infrastrukturun
formalaşdırılması;
Bununla yanaşı stabil iqtisadiyyat şəraitində həyata keçirilən aqrar siyasət tədbirləri
mövcud aqrar münasibətlərin səmərəliliyini artıraraq, onların daha da inkişaf
etdirilməsinə xidmət edirsə, keçid iqtisadiyyatı şəraitində köhnə münasibətlərin
tamamilə aradan qaldırılıb yeniləri ilə əvəz edilməsinə xidmət edir və bu köhnə
daxilində ortaya çıxaraq tədricən inkişaf edən yeni münasibətləri mövcud buxovlardan
azad etmək və ya tamamilə yenilərini formalaşdırmaq yolu ilə həyata keçirilir. Bu
baxımdan stabil iqtisadiyyat şəraitində aqrar siyasət kənd təsərrüfatı məhsullarının
qiymət və buraxılış səviyyəsini lazımı həddə saxlamaq, onların sığortalanmasını təmin
etmək, dünya bazarlarında satışını subsidiyalaşdırmaq, aqrar təsərrüfatlara xammal
yardımı göstərmək, torpaq və su ehtiyatlarını qorumaq, aqrar elm sahəsində
araşdırmaları genişləndirmək, fermerlərin kreditləşdirilmə məsələlərini həll etmək kimi
vəzifələri yerinə yetirsə də, keçid iqtisadiyyatı şəraitində onun qarşısında aşağıdakı
vəzifələrin yerinə yetirilməsi dayanır17:
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Daha ətraflı bax: William Liefert and John Swinnen, “Changes in Agricultural Markets in Transition Economies”,
Economic Research Service United State Department of Agriulture (ERS), Agricultural Economic Report No. AER806,
March 2002; “Aqrar islahatın əsasları haqqında” AR-nin Qanunu, Bakı, 18 fevral 1995;

16

1. Aqrar bazarın liberallaşdırılması: Aqrar sektorda istehsal olunan məhsulların və
istifadə edilən resursların bölüşdürülməsində komanda iqtisadiyyatına xas olan
dövlət inhisarını aradan qaldıraraq bu funksiyanın azad bazarlara ötürülməsini
nəzərdə tutur. Əsas tədbirləri də qiymətlərin və ticarətin liberallaşdırılması, kənd
təsərrüfatı istehsalçı və istehlakçılarına olan subsidiyaların məhdudlaşdırlımasıdır.
Bu zaman dəyişən qiymətlər, gəlirlər və digər monetar kəmiyyətlər istehsalçı və
istehlakçıların bazar qərarlarını müəyyənləşdirən əsas faktora çevrilməklə ölkədə
kənd təsərrüfatı istehsalı, istehlakı və ticarətinin həcm və strukturunun daima
dəyişməsinə səbəb olur;
2. Aqrar sektorda yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması: Buraya
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin müəyyənləşdirilməsi, torpaq
islahatı və onun nəticəsində dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətli torpaqların
ayrılması,

meliorasiya

və

su

təsərrüfatı

müəssisələri

üzərində

mülkiyyət

münasibətlərini dəyişdirməklə onlardan istifadənin mütərəqqi formalarının təsbit
olunması, kənd təsərrüfatı emal müəssisələrinin və infrastruktur obyektlərinin
dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi, sosial infrastruktur obyektlərində yeni
mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması, istehlak kooperasiyalarının islahatı
kimi məsələlərin yerinə yetirilməsi aiddir;
3. Aqrar təsərrüfatların restrukturizasiyası: Özəlləşdirmə və torpaq islahatı kimi
tədbirlərlə aqrar təsərrüfatlarda mülkiyyət münasibətləri, təşkilatlanma, idarəçilik
formalarının və istehsal üsulunun kökündən dəyişdirilməsini və bununla da
səmərəliliyin yüksəldilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman kolxoz və sovxozların
bazasında və dövriyyəyə cəlb olunmuş yeni torpaqlar üzərində xüsusi mülkiyyətli
fermer təsərrüfatları və yardımçı təsərrüfatlar, birgə mülkiyyət hüququna əsaslanan
müştərək təsərrüfatlar, kooperativlər, səhmdar cəmiyyətləri və dövlət mülkiyyətinə
əsaslanan dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələri və səhmdar cəmiyyətlərinin
yaradılması əsas məsələlərdəndir;
4. Aqrar sektorda kommersiya infrastrukturunun yaradılması: Bazar orientasiyalı,
səmərəli işləyən kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının ehtiyaclarını ödəyən özəl və dövlət
institutlarının və ya xidmətlərinin yaradılmasından ibarətdir. Buraya aqrar bank,
sığorta və digər kredit institutlarının, bazar informasiya sistemlərinin, təchizat,
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bölüşdürmə

və

satış

sistemlərinin,

bazar

subyektləri

arasında

yaranan

münasibətləri tənzimləyən hüquq infrastrukturunun yaradılması kimi məsələlər
daxildir;
5. Aqrar bölmədə dövlət təminatı sisteminin yaradılması: Aqrar sektorda sosialist
dövlətinə xas olan sərt inzibati-amirlik idarəetmə sistemindən bazar prinsiplərinə
əsaslanan və bütün ölkələrə xas olan aqrar sektorun dövlət təminatı sistemini özündə
birləşdirən iqtisadi idarəetmənin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu zaman aqrar
infrastruktur müəssisələrinin inkişafı, bir sıra vergi güzəştləri və maliyyə
yardımlarının tətbiq edilməsi, aqrar bazarın tənzimlənməsi, kənd əhalisinin sosial
müdafiəsi, aqrar bölmə mütəxəssislərinin hazırlanması, sektorun elmi təminatı kimi
məsələlər ön plana çıxır;
Beləliklə, yuxarıda aqrar sektor fəaliyyətləri və dövlətin aqrar siyasətilə bağlı
nəzəriyyələrə, aqrar sektorun dünya iqtisadiyyatında rolunun tarixən necə dəyişməsi və
buna uyğun olaraq da dövlətin aqrar siyasətinin hansı istiqamətlərdə inkişaf etməsi
məsələlərinə, müasir dövrdə dövlətin aqrar siyasətinin formalaşmasında mühüm rol
oynayan bu sektorun spesifik xüsusiyyətləri və onun ölkə iqtisadiyyatının inkişafına
göstərdiyi müxtəlif istiqamətli təsirlərə, bütün bu deyilənlər fonunda müasir dövrdə
əksər ölkələrdə həyata keçirilən aqrar siyasətin mahiyyəti və onun qarşısında sabit
iqtisadiyyat və keçid iqtisadiyyatı şəraitində duran əsas vəzifələrə nəzər salınmış,
növbəti paraqrafda isə aqrar siyasətin qarşıya qoyduğu məqsəd və vəzifələrə uyğun
forma və metodları özündə birləşdirən, bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar siyasətin əsas
tərkib hissəsi olan aqrar sektorun dövlət tənzimlənməsi məsələləri şərh ediləcəkdir.
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1.2 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin tənzimlənməsinin
forma və metodları
Bazar iqtisadiyyatına keçid iqtisadiyyatın bütün sferalarında olduğu kimi aqrar
münasibətlərin tənzimlənməsində də yeni forma və metodların işlənib hazırlanmasını və
həyata keçirilməsini zəruri edir. Bu zaman azad bazarın əsas atributları olan istehsal
azadlığı, qiymət azadlığı, xüsusi mülkiyyət prioritet olmaqla mülkiyyət formalarının
müxtəlifliyi, azad rəqabət, müqavilə, əmək növünü seçib işləmək, fəaliyyətdən əldə
olunan gəlirin xərclənməsi, mülkiyyət əldə etmək və informasiya əldə etmək azadlıqları,
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin minimumlaşdırılması kimi prinsiplərin gözlənilməsi
ilə yanaşı aqrar sektorda dövlətin proteksionist fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prinsipi
də təmin edilməlidir.
Əlavə №1- də də göstərdiyimiz kimi bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar
münasibətlər iki formada, dövlət və təsərrüfatlar səviyyəsində tənzimlənir. Təsərrüfatlar
səviyyəsində tənzimləmə əsasən müəssisələrin marketinq xidmətlərinin fəaliyyəti,
onların ayrı-ayrı bazar subyektləri ilə bağladıqları müstəqil müqavilələr, üzv olduqları
və ya xidmətlərindən istifadə etdikləri sahibkar birlikləri, müxtəlif bazar informasiya
mərkəzlərinin fəaliyyəti vasitəsilə həyata keçirildiyi halda, dövlət səviyyəsində dövlət
idarəetmə orqanlarının işləyib hazırladığı və həyata keçirdiyi tənzimləmənin müxtəlif
üsul və mexanizmlərilə həyata keçirilir. Ümumi şəkildə tənzimləmə metodları adlandıra
biləcəyimiz bu üsul və mexanizmlər xarakter etibarilə birbaşa və dolayı metodlara
bölünürlər.
Birbaşa metodlar dövlətin inzibati-imperativ xarakterinə əsaslanmaqla aqrar
münsibətlərin tənzimlənməsinə birbaşa müdaxiləni nəzərdə tutur. Məs, aqrar sektorda
bəzi

fəaliyyətlərin

həyata

keçirilməsi

üçün

dövlət

tərəfindən

tətbiq

edilən

lisenziyalaşdırma mexanizmi kimi.
Daha çox üstünlük verilməsi məqsədəuyğun olan dolayı metodlar isə əsasən pulkredit

və büdcə-vergi mexanizmlərindən istifadə edərək

tələb, təklif və qiymət

səviyyəsinə təsir etməklə aqrar münasibətlərin lazımı istiqamətdə tənzimlənməsini
nəzərdə tutur. Məs. fermerlərin bir sıra vergilərdən azad edilməsi və ya güzəşt əldə
etməsi kimi.
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Beləliklə,

yuxarıda

qısa

xarakterizə

etiyimiz

tənzimlənmə

üsul

və

mexanizmlərinin aqrar sektorda necə həyata keçirildiyinə diqqət yetirək.
Aqrar münasibətlərin tənzimlənməsində istifadə edilən əsas müxanizmlərdən biri
mülkiyyət və sahibkarlıq münasibətləri üzrə tətbiq edilən normativ-hüquqi aqtların
qəbul edilməsidir. Əlavə № 2-dən də göründüyü kimi təsərrüfatdaxili və təsərrüfatxarici
olmaqla iki böyük münasibətlər blokunu özündə birləşdirən aqrar münasibələr
sisteminin tənzimlənməsi zamanı normativ-hüquqi aqtların qəbulundan geniş istifadə
edilir. Xüsusilə keçid iqtisadiyyatı şəraitində bu sahədə qəbul olunmuş normativ hüquqi

aqtlar

həyata

keçirilən

transformasiya

prossesinin həm vasitəsi

(tənzimləmə aləti), həm də bir növ nəticəsi rolunda çıxış edir. Belə ki, qəbul edilən hər
bir yeni normativ-hüquqi aqt və ya ona edilmiş əlavə və dəyişikliklər bir tərəfdən yeni
iqtisadi münasibələrin formalaşmasına xidmət edirsə, digər tərəfdən inkişaf edən yeni
iqtisadi münasibətlər sistemi yeni normativ aqtların qəbulunu və ya onlarda müəyyən
dəyişiklik edilməsini zəruri edir. Bu zaman normativ-hüquqi aqtların tənzimləmə
obyekti kimi aqrar təsərrüfatlarda torpaq üzərində mülkiyyət və ondan istifadə
hüquqları, yaradılan əmlak üzərində ümumi və fərdi mülkiyyət hüquqlarının təsbiti,
əməyin təşkili, əmək intizamı, əməyin ödənilməsi və mühafizəsi sferasında yaranan
münasibətlər, təşkilatı-idarəetmə ilə bağlı münasibətlər, müqavilə münasibətləri, büdcəvergi münasibətləri, mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı digər şəxslərlə
yaranan münasibətlər və üçüncü şəxslərlə bağlı delikt münasibətləri çıxış edir18.
Bazar

iqtisadiyyatı

şəraitində

aqrar

sektorda

dövlət

təminatının

həyata

keçirilməsində ən təsirli mexanizm kimi maliyyə-kredit mexanizmləri çıxış edir.
Ümumilikdə maliyyə-kredit mexanizmləri iqtisadiyyatda mühüm olan inflyasiya,
işsizlik, faiz dərəcələri, valyuta kursları, tədiyyə balansı kimi makroiqtisadi
göstəricilərin əlverişli səviyyədə saxlanmasını təmin etməklə yanaşı onun kredit, vergigömrük və qiymət mexanizmlərindən aqrar sektorun tənzimlənməsində geniş istifadə
edilir. Bu sahədə dövlət fermerlər üçün ucuz kredit resurslarının təmin edilməsi, onlara
bir sıra vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiq edilməsi, ixarcın subsidiyalaşdırılması və
kreditləşdirilməsi, yerli istehsalı qorumaq üçün idxal vergiləri və kvotalarının
müəyyənləşdirilməsi, istehsal olunmuş məhsullara minimum və ya maksimum qiymət
18

L.T. Axundzadə, A.Ə. Əsədov, “Aqrar Hüququ”, Bakı, “Qanun”, 2003, səhfə: 41-54;
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hədlərinin qoyulması kimi tədbirləri həyata keçirir. Bu zaman əsas məsələ fermerlərin
gəlirlərini müəyyən səviyyədə qorumağa imkan verən qiymət siyasətinin həyata
keçirilməsidir ki, onun da aşağıdakı formaları mövcuddur19:
a) Qiymət səviyyəsinin qorunması (price support): Bu mexanizm kənd təsərrüfatı
məhsullarına dövlət tərəfindən təyin edilən minimum qiymət səviyyəsinin qorunmasına
xidmət edir. Mexanizmi daha aydın görmək üçün aşağıdakı tabloya nəzər yetirək:
Qrafik № 1: Qiymət səviyyəsinin qorunması (price support) mexanizmi

Qrafikdə P – məhsulun qiyməti, Q – məhsulun istehsal miqdarı və ya təklifi, S –
təklif əyrisi, D – tələb əyrisidir.
Fərz edək ki, dövlət buğdanın hər tonu üçün P2 səviyyəsində minimum qiymət
təyin etmişdir və bu qiymətlə bazarda Q2 miqdarında buğda reallaşdırmaq mümkün
olur. Əgər qiymət P1 səviyyəsində olarsa, o zaman tələb və təklif əyriləri təklifin Q1
səviyyəsində olduğu miqdarda kəsişərlər və P1 tarazlıq qiyməti olar. Lakin P1 qiymət
səviyyəsində təklif olunan məhsulun hamısı satılsa da, bu qiymət səviyyəsi dövlətin
təyin etdiyi minimum qiymət səviyyəsindən aşağıdır və dövlətin təyin etdiyi qiymət
səviyyəsində istehlakçılar yalnız Q2 miqdarında buğda alacaqlar və bu da istehsal
olunmuş məhsulların hamısının satılmaması ilə nəticələnir və təklif artıqlığı
yaranır(surplus). Fermerlər isə məcbur olurlar ki, əllərində qalmış artıq məhsulu ucuz
qiymətə satsınlar. Bu zaman dövlət qiymətlərin təyin olunan P2 səviyyəsində
19

Daha ətraflı bax: “Economics”, Fourth edition, Roger A. Arnold, California State University, San Marcos, South-Western
College Publishing, Ohio, 1998, səhfə: 581-586;
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saxlanılması və istehsal olunan məhsulların hamısının reallaşması üçün yaranan təklif
artıqlığını (surplus) təyin etdiyi qiymətdən dövlət ehtiyat fondu üçün satın alır və
nəticədə tələb və təklif təyin olunmuş P2 qiymət səviyyəsində tarazlıq əldə edir.
b) Təklifi məhdudlaşdırmaqla qiymət səviyyəsinin qorunması (restricting
supply): Gördüyümüz kimi fermerlərin əksər problemlərinin başında öz məhsullarının
ümumi təklif həcminə nəzarət edə bilməmələri və onu düzgün qiymətləndirə
bilməmələridir. Məhz belə olduqda əksər hallarda istehsal etdikləri məhsulları
istədikləri qiymətə reallaşdıra bilmirlər və bu da onların gəlirlərinə təsir göstərir. Bu
baxımdan dövlətin tətbiq etdiyi digər bir mexanizm kənd təsərrüfatı məhsullarının
ümumi təklifini məhdudlaşdıraraq fermerlər üçün təyin etdiyi minimum qiymət
səviyyəsini qoruyub saxlamaqdır. Adı çəkilən mexanizmi əyani şəkildə təsvir etmək
məqsədilə aşağıda hazırladığımız 2 № - li qrafikə diqqət yetirək:
Qrafik № 2: Təklifi məhdudlaşdırmaqla qiymət səviyyəsinin qorunması
mexanizmi (restricting supply)

Qiymət siyasətinin bu formasında dövlət daha əvvəlkində olduğu kimi qiymətin
aşağı düşməsinə imkan verən təklif artıqlığını(surplus) satın almır, sadəcə əvvəlcədən
təklifi məhdudlaşdıraraq onun yaranmasının qarşısını alır. Nəticədə Q1 miqdarında
istehsal olunacaq məhsul nisbətən az, Q2 miqdarında istehsal olunur, lakin dövlətin
müəyyənləşdirdiyi yüksək P2 qiymət səviyyəsində reallaşdırılır. Təcrübədə bu
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məhdudlaşdırmanın

üç

forması

tətbiq

edilmişdir:

1)

Əkilən

ərazilərin

məhdudlaşdırılması; 2) Satış kvotalarının təyin edilməsi; 3) Torpaq banklarının
yaradılması;
Əkilən ərazilərin məhdudlaşdırılması(acreage allotment system) ilə ümumi
məhsul istehsalının aşağı salınması zamanı dövlət ayrı-ayrı fermerlər üçün hər il əkilən
ərazilərinin nə qədər azaldılması ilə bağlı öhdəliklər qoyur. Nəticədə bazara təklif
olunan məhsulun həcmi potensial səviyyədən aşağı olur ki, bu da qiymətlərin müəyyən
səviyyədə saxlanılmasına imkan verir.
Satış kvotalarının təyin edilməsi(marketing quota system) zamanı isə əkilən
ərazilər məhdudlaşdırılmır, sadəcə fermerlərin bazara çıxardıqları məhsulların həcminə
müəyyən kvotalar tətbiq edilir ki, bu da dolayı yolla fermerləri öz istehsallarını
azaltmağa məcbur edir.
Təklifi

məhdudlaşdırıcı

digər

bir

addım

isə

dövlət

tərəfindən

torpaq

banklarının(soil bank) yaradılmasıdır. Bu sistemin birincidən əsas fərqi odur ki,
fermerlərə birbaşa pul ödənərək onların torpaqlarının bir hissəsi əkindən kənarlaşdırılır.
Lakin hər iki sistemdə də fermerlər əsasən qeyri-məhsuldar torpaqlarını əkindən
ayırırlar.
c) Hədəf qiyməti və aradakı fərqin ödənilməsi (target prices and deficiency
payments): Qrafikdən göründüyü kimi dövlət məhsullar üçün konkret hədəf qiyməti və
ya qarant olunmuş qiymət(P2) müəyyənləşdirir və fermerlər də bu qiymətə uyğun
məhsul təklif(Q1) edirlər. Lakin istehlakçılar bu qiymətlə təklif olunan məhsulu satın
almırlar. Onlar yalnız P1 kimi aşağı qimət səviyyəsində təklif olunan məhsulun hamısını
satın alırlar. Bu isə fermerlərin gəlirlərini xeyli azaldır. O zaman dövlət fermerlərə təklif
edir ki, məhsullarını istənilən qiymətə reallaşdırsınlar və əgər hədəflənən qimətdən
aşağı satarlarsa, aradakı fərq dövlət tərəfindən subsidiya şəklində onlara ödənəcəkdir.
Beləliklə, ödənən subsidiya miqdarı belə hesablanıla bilər:
Q1 x (P2 – P1)
Aydın olur ki, bu mexanizmdə istehlakçılar kənd təsərrüfatı məhsullarını yüksək
qiymətə almağa məcbur olmurlar, təklif artıqlığı yaranmır və dövlət də onu ehtiyat
fonduna satın almır. Sadəcə ödənən subvensiya vergi ödəyicilərinin yükünü artırır.
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Qrafik № 3: Hədəf qiyməti və aradakı fərqin ödənilməsi mexanizmi

d) İkili qiymət mexanizmi (dual price system): Bu mexanizmdə planlaşdırma və
azad bazar mexanizmi birgə fəaliyyət göstərir. İkili qiymət mexanizmində dövlət
fermerlər qarşısında, fermerlər də dövlət qarşısında öhdəlik götürür. Öhdəliyə görə
dövlət fermerin istehsal etdiyi məhsuldan əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş miqdar və
qiymətdə tədarük edir. Əgər fermerin əlavə məhsulu qalarsa, ona imkan verilir ki, qalan
hissəni azad bazarda mövcud sərbəst qiymətlər səviyyəsində reallaşdırsın. Bu sistemdə
dövlət öz ehtiyat fondunu formalaşdırır və fermerlər üçün sabit qiymətli bazar qismində
çıxış edir.
Son illər qiymətlə bağlı həyata keçirilən bu mexanizmlərin bir qədər azaldığı və
yeni bir sistemin, Birbaşa Gəlir Ödəməsi20 (direct income payment) sisteminin geniş
yayıldığı müşahidə olunur. Bu sistemə görə artıq qiymət dəstəkləmələri və təklifin
məhdudlaşdırılması kimi tədbirlər azaldılır və konkret təyin olunmuş təsərrüfat
subyektlərinə illik birdəfəlik maliyyə yardımı göstərilir və bu zaman yardımlar məhsula
görə deyil, istehsalçıya verilir və qiymətlər bazar tərəfindən sərbəst müəyyənləşir.
Sadəcə fermer əvvəlcədən dövlət tərəfindən nə qədər yardım alacağını bilir və
istehsalını da elə istiqamətdə qurur ki, zərər çəkməsin.
Aqrar sektorda maliyyə-kredit mexanizmlərinin isifadə olunduğu digər mühüm bir
istiqamət fermer təsərrüfatlarında istehsal xərclərini dolayı yolla aşağı salmaqdır. Bu
zaman dövlət xüsusi ixtisaslaşdırılmış aqrar banklar vasitəsilə fermerlərə güzəştli kredit
20

Bax: Aziz Babacan, “Genel tarım politikaları çerçevesinde doğrudan gelir ödemeler sistemi”, TC Devlet Planlama
Teşkilatı, Aralık, 1999, http://ekutup.dpt.gov.tr/babacana/gelirode.pdf ;
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imkanları yaradır, gübrə, toxum kimi xammal subvensiyaları tətbiq edir, istehsal
etdikləri məhsulların sığortalanmasını, anbarlaşdırılmasını həyata keçirir, onların
tanıdılması üçün marketinq-reklam sahəsində yardımlarını göstərir, elmi-texniki və
informasiya dəstəyi təmin edir.
Maliyyə-kredit mexanizmlərinin digər mühüm bir növü vergi və gömrük
vasitələridir. Belə ki, dövlət aqrar sektorun cəzbediciliyini artırmaq məqsədilə bəzən
vergi və gömrük güzəştləri təyin edir, yerli fermerlərin qorunması məqsədilə əksər
kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına yüksək idxal vergiləri və kvota, yüksək
keyfiyyət standartları kimi qeyri-tarif məhdudiyyətləri tətbiq edir.
Məlum olduğu kimi bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir sıra əmtəə və xidmətlər
istehsalını həyata keçirmək ya özəl bölmənin imkanları xaricindədir, ya onları lazımı
səviyyədə həyata keçirə bilmirlər, ya da ümumiyyətlə bu işdə maraqlı deyillər. İctimai
əmtəə və xidmətlər dediyimiz bu nemətlər əsasən infrastruktur sahələrini əhatə edir ki,
onların da yaradılması birbaşa dövlət investisiyaları və dövlət sifarişləri vasitəsilə
həyata

keçirilir.

Dövlət

sifarişləri

dövlətin

investisiya

fəaliyyətinin

əsas

mexanizmlərindən biri kimi çıxış edir. Çünki bu investisiyalar həyata keçirilərkən lazım
olan bir sıra əmtəə və xidmətlər dövlət kontrakt sistemi çərçivəsində dövlət və ya özəl
bölmə müəssisələri ilə bağlanmış müqavilələr vasitəsilə təmin edilir. Bu zaman ən geniş
yayılmış mexanizmlərdən biri də tenderlərin keçirilməsidir.
Bu baxımdan aqrar sahədə dövlət investisiyaları suvarma sistemlərinin inkişafı,
meliorasiya-irriqasiya işlərinin, enerji təminatının yaxşılaşdırılması, təbii fəlakətlərin
qarşısının alınmasına və ya onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönələn tədbirlərin,
karantin xidmətinin, ölkədə mövcud qida standartlarının təyin edilməsi və onların
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin, aqrar elmin inkişafı, bu sahədə elmi
araşdırmaların aparılması işlərinin, fermerlərin maariflənməsi üçün informasiya
sistemlərinin genişləndirilməsi kimi bir sıra ictimai xarakterli tədbirlərin həyata
keçirilməsi istiqamətlərinə yönəldilir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar bölmənin tənzimlənməsi prossesində dövlət
sahibkarlığı mexanizminin də mühüm rolu vardır. Dövlət mülkiyyətli müəssisələrinin
həyata keçirdikləri dövlət sahibkarlığı əsasən aqrar sektora yönəlmiş yardım siyasətini
həyata keçirməkdə instutsional vahidlər kimi çıxış edirlər. Bunların tərkibinə müxtəlif
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istiqamətli infrastruktur xidmətlərini həyata keçirən müəssisələrlə yanaşı, həyata
keçirilən dövlət siyasətinə uyğun yaradılmış aqrar sektoru kreditlə, xammal və
yanacaqla təmin edən, onlara anbarlaşdırma xidməti göstərən, kənd təsərrüfatı
məhsullarını təyin edilmiş qiymətlərlə tədarük edib, sonradan müxtəlif bazarlarda
reallaşdıran dövlət tədarük müəssisələri kimi qurumlar daxildir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahə də daxil olmaqla perespektivə yönəlmiş
iqtisadi idarəetmə komanda iqtisadiyyatında olduğu kimi direktiv planlaşdırmaya deyil,
strateji-indiqativ plan, proqnoz və proqramlara əsaslanır. Məhz bu mexanizmlərdən
istifadə edilməsi dövlətə imkan verir ki, bazar iqtisadiyyatının mürəkkəb, dəyişkən və
bəzi hallarda qeyri-müəyyən xarakterini nəzərə alaraq aqrar sektorda iqtisadi prossesləri
öz nəzarəti altında saxlaya bilsin və onların gələcəkdəki inkişafını yönləndirsin.
Proqnozlaşdırma ilə başlayıb müxtəlif istiqamətli proqramların həyata keçirilməsi ilə
başa çatan bu fasiləsiz prosses təxminən belə baş verir:
1. Əvvəlcə aqrar sektorda baş verən sosial-iqtisadi prosseslərin inkişaf meylini
müəyyənləşdirən kompleks və ayrı-ayrı istiqamətli proqnozlar işlənib hazırlanır. Bu
proqnozlar cari (1 illik), orta (1-5 illik) və uzunmüddətli (5 ildən çox) dövrü əhatə
etməklə axtarış (mövcud obyektin gələcəkdəki vəziyyəti haqqında məlumat verən)
və normativ (görüləcək tədbirlər nəticəsində obyektin gələcəkdə necə dəyişəcəyi
haqqında məlumat verən) xarakterli ola bilər;
2. İkinci mərhələdə proqnoz məlumatları qiymətləndirilir, sektorda mövcud və baş verə
biləcək problemləri aradan qaldırmaq və onun gələcək inkişafına yön vermək üçün
ASK-nın inkişaf məqsədlərini və bu məqsədlərə nail olmaq yolunda zəruri olan
vasitələri özündə birləşdirən kompleks plan sənədləri işlənib hazırlanır. Bu
sənədlərdə planlaşdırılan dövr üçün inkişaf hədəfləri təyin edilir və onlara nail olmaq
üçün qarşıdakı dövrə aqrar siyasətin əsas istiqamətləri, prinsip və metodları təsbit
edilir, həmçinin məqsədli proqramlar üçün zəruri hədəflər ortaya qoyulur;
3. Sonuncu mərhələdə isə planlaşdırma nəticəsində təsbit edilən ən mühüm problemləri
həll etmək və hədəflərə nail olmaq məqsədilə mövcud hökumət tərəfindən konkret
istiqamətlərə yönəldilmiş, konkret dövrə və maliyyələşmə mənbələrinə sahib
proqramlar işlənib hazırlanaraq həyata keçirilir. Məs, Aqrar sektorda enerji
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təminatının yaxşılaşdırılması haqqında, Torpaqların münbitliyinin artırılması
haqqında v.s;
Beləliklə, son olaraq onu qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorun
dövlət tənzimlənməsinin yuxarıda xarakterizə etdiyimiz əsas forma və metodları ayrıayrılıqda deyil, yalnız birgə tətbiq edilir və belə də olmalıdır. Bu forma və metodlar
yalnız kompleks, bir-biri ilə əlaqəli və harmonizə edilmiş şəkildə həyata keçirildiyi
təqdirdə səmərə verə bilər və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq olar.
Növbəti paraqrafda isə xüsusilə keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorda dövlət
tənzimlənməsinin əsas forma və mexanizmlərindən olan hüquqi tənzimləmə, onun
xarakteri və əsas prinsiplərindən geniş şəkildə bəhs etməyə çalışacağıq.
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1.3 Aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin prinsipləri
Bilindiyi kimi hər bir cəmiyyət öz varlığını müəyyən bir sistem(quruluş)
çərçivəsində qoruyub inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə elmi ədəbiyyatlarda sistemlərin
aşağıdakı üç tipini göstərirlər21:
1. Təbii sistemlər: Təbii sistemlər elə sistemlərdir ki, onlar insanın iradəsindən asılı
olmadan mövcuddur və onun davranış və fəaliyyətindən asılı deyildir. Məs, günəş
sistemi, kristallar, orqanizmlər və.s;
2. Spontan sistemlər: Bu sistemlər insanlar tərəfindən planlı şəkildə formalaşdırılmasa
da, onların fəaliyyət və davranışlarının nəticəsində özlüyündən əmələ gələn
sistemlərdir. Məs, dil, yazı, pul, əxlaq və.s;
3. Artifisyal sistemlər: Başqa sözlə “qeyri-təbii” adlandıra biləcəyimiz bu sistemlər
insanın planlı şəkildə formalaşdırdığı, onun fəaliyyət və davranışları nəticəsində
yaranan sistemlərdir. Məs, texniki sistemlər, binalar, maşınlar və.s;
Yuxarıda göstərilənlər fonunda deyə bilərik ki, ictimai sistemlər bütövlükdə
özlüyündən formalaşan, inkişaf edən və ahəngdar şəkildə fəaliyyət göstərən bir sistem
deyildir. Başqa sözlə bu sistemlərin bütün sferalarında sağlam işləyən qayda və
qanunların olduğunu iddia etmək doğru deyildir. Bu fikir ictimai sistemin bir növ alt
sistemi kimi çıxış edən, lakin onun əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edən iqtisadi
sistemlərə də aiddir.22 Məsələn, bazar özlüyündən formalaşan sistem olsa da, onu təbii
axarına buraxdıqda bəzi xoşagəlməz nəticələrə səbəb olur. Bu baxımdan bazar
sisteminin əsas prinsip, qayda və institutlarının dövlət tərəfindən formalaşdırılması,
instutsionallaşdırılması və tənzimlənməsi qaçılmazdır.
Göründüyü kimi iqtisadi subyektlərin qərarvermə sferaları və fəaliyyətlərini həyata
keçirdikləri mühitin uzun müddətdə formalaşan şərtlərini təyin edən qaydalar, normalar
və institutların məcmusu olan iqtisadi sistem dövlət müdaxiləsi olmadan da mövcud
olduğu halda, onun tam mükəmməl işləməsi üçün bu qayda, norma və qurumların
dövlət tərəfindən məqsədli şəkildə formalaşdırılmasına ehtiyac vardır. Başqa sözlə
21

http://www.canaktan.org/ekonomi/iktisat-okullari/okullar/freiburg.htm ,Prof. Dr Coşkun Can Aktan, “Freiburg İktisat ve
Hukuk Okulu”;
22
Fiziokrat və Klassik iqtisadi nəzəriyyələrin müdafiə etdikləri ictimai sistem və onun əsas hissəsi olan iqtisadi sistemin
özlüyündən formalaşan və heç bir kənar müdaxiləyə imkan verməyən təbii sistem olduqları fikri ilk dəfə 1930-40cı illərdə
Almaniyada fomalaşan Freyburq iqtisad və hüquq məktəbi nümayəndələrinin ortaya qoyduqları İqtisadi sistem və İqtisadi
Konstitusiya Hüququ nəzəriyyələri çərçivəsində geniş şəkildə tənqid edilərək bu sistemlərin formalaşdırıcı və
tənzimləyici müdaxilələrə ehtiyacı olduğu qeyd edilmişdir;
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iqtisadi sistem təbii və ya spontan sistemdən çıxaraq artifisyal sistemə doğru hərəkət
edir.
Qeyd etdiklərimizi bazar iqtisadiyyatı şəraitində konkretləşdirsək deyə bilərik ki,
iqtisadi sistemin mükəmməl şəkildə işləməsinə çalışan dövlət bu sistemdə yaranan
iqtisadi münasibətləri tənzimləmək üçün aşağıdakı istiqamətlərdə hüquqi tənzimləmə
sistemini formalaşdırır:
 Bazarın fromalaşmasını təmin edən rəqabət, mülkiyyət, miras və ticarət
münasibələrinə dair norma, qayda və qurumların yaradılması;
 Əmək münasibələri sisteminə dair hüquqi norma, qayda və qurumların yaradılması;
 Sosial müdafiə sisteminə dair hüquqi norma, qayda və qurumların yaradılması;
 Maliyyə sistemi ilə bağlı hüquqi norma, qayda və qurumların yaradılması;
 Pul - kredit sistemi ilə bağlı hüquqi norma, qayda və qurumların yaradılması;
 Xarici ticarət sistemi ilə bağlı hüquqi norma, qayda və qurumların yaradılması;
 İntellektual mülkiyyət hüquqları ilə bağlı hüquqi norma, qayda və qurumların
yaradılması və.s;
Bazar iqtisadiyyatında iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin yuxarıda
göstəriyimiz

çərçivəsi

daxilində

iqtisadiyyatın

ayrı-ayrı

sahələrində

yaranan

münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi özünəməxsusluğu ilə seçilir ki, bunlardan biri də
aqrar sahədir. Bu sahədə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı yaranan
münasibətlər 2 № - li Əlavədə verilmişdir.
Cədvəldən göründüyü kimi aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin obyekti
qismində iki qrup münasibətlər sistemi çıxış edir. Çox geniş dairəni əhatə edən bu
münasibətlər sistemi hüququn müxtəlif sahələrinin, torpaq, mülki, əmək, inzibati,
maliyyə, cinayət və.s hüquq sahələrinin normaları ilə tənzimlənir və bu zaman azad
bazar iqtisadiyyatından irəli gələn bir sıra prinsiplər gözlənilməlidir23:
 Ölkə vətəndaşlarının mükəmməl qidalanma hüququnun təmin edilməsi;
 Aqrar münasibət subyektlərinin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi;
 Kəndlilərin əmək istiqamətləri və formalarını, təsərrüfat fəaliyyətini könüllü seçmək
hüququnun təmin edilməsi;

23

L.T. Axundzadə, A.Ə. Əsədov, “Aqrar Hüququ”, Bakı, “Qanun”, 2003, səhfə: 16-17;
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 Çoxukladlı mülkiyyət formalarının möhkəmləndirilməsi və onlara əsaslanan
təşkilati-hüquqi formaların hərtərəfli mühafizəsi;
 Aqrar sahibkarlığın sərbəstliyi üçün hüquqi zəmanət sisteminin genişləndirilməsi;
 Aqrar sahibkarlıq sferasında dövlətin təsbit edilmiş tənzimləyici funksiyasının
möhkəmləndirilməsi;
 Aqrar sahibkarlığın əmək fəaliyyətinin təbii iqlim şəraiti ilə üzvi əlaqəsi və həmin
fəaliyyətin ekoloji istiqamətinin nəzərə alınması;
 Təsərrüfat və hüquqi müstəqillik, sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə görə kənd
təsərrüfatı kommersiya təşkilatlarının cavabdehliyi və maddi maraqlılığının təmin
edilməsi;
 Aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin tamlığı, aqrar qanunvericiliyin
mütəmadi yeniləşməsi, aqrar münasibətlərin bütün iştirakçılarının fəaliyyətində
qanunçuluğun təmin edilməsi;
 Aqrosənaye kompleksinin idarəçilik sisteminin demokratikləşdirilməsi;
 Aqrar hüquq münasibətləri iştirakçılarının subyektiv hüquqlarının reallığı və
zəruriliyinin gözlənilməsi və.s;
Məhz bu prinsiplərə uyğun olaraq da aqrar sektorda hüquqi tənzimlənmənin icazə,
göstəriş və qadağan xarakterli metodları müvafiq şəkildə seçilirək tətbiq edilir.
Aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində icazə xarakterli metodlar dedikdə
qanunla qadağan olunmayan istənilən iqtisadi fəaliyyət və əməliyyatın yolverilənliliyi
prinsipi nəzərdə tutulur. Belə ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir bazar subyekti
qanunla qadağan olunmayan istənilən fəaliyyətlə məşğul ola bilər və istənilən
əməliyyatın iştirakçısına çevrilə bilər. Başqa sözlə iqtisadi subyekt mövcud
qanunvericiliklə qadağan olunmamış heç bir fəaliyyət və əməliyyata görə müvafiq
inzibati və ya cinayət məsuliyyəti daşıya bilməz. Bəzi fəaliyyət və əməliyyatlarla bağlı
isə xüsusi icazə (lisenziya) nəzərdə tutulur və bazar subyekti müvafiq rüsumu köçürərək
aidiyyətli dövlət orqanlarından belə icazələri alır.
Bazar iqtisadiyyatında qadağan xarakterli metodlara o qədər üstünlük verilməsə də
bir sıra ictimai təhlükəli və ictimai mənafeyə zərbə vuran fəaliyyət və əməliyyatlar
qanunverici tərəfindən qadağan edilərək sanksiyalaşdırılır. Məs, aqrar sektorda əksər
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bitkilərin əkib - becərilməsi sərbəst olduğu halda, narkotik maddə istehsalında istifadə
edilən bir sıra bitkilər üzrə bu hüquq məhdudlaşdırıla və ya qadağan edilə bilər.
Aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin göstəriş xarakterli metodları isə özünü
əsasən

təsərrüfatdaxili

və

dövlət

orqanları

ilə

yaranan

münasibətlərinin

tənzimlənməsində göstərir.
Beləliklə, bütün bu prinsip və metodları özündə birləşdirməklə daimi və fasiləsiz
bir prosses olan hüquqi tənzimləmə normativ aktların ierarxiyası, bir-birini tamamlama
və konkretləşdirmə prinsipinə əsaslanaraq 3 №-li Əlavədə göstərdiyimiz model üzrə
ardıcıl həyata keçirilir.
Aqrar sahibkarlıqda yaranmış iqtisadi münasibətlərin əsas və zəruri bir hissəsini
torpaqla bağlı münasibətlər təşkil edir. Çünki aqrar sahibkarlıqda həyata keçirilən
təsərrüfat fəaliyyəti birbaşa torpaqla bağlı olduğundan bu fəaliyyətə başlayan hər bir
sahibkarın həll etməli olduğu ilk məsələlərdən biri torpaq resursunun təmin edilməsidir.
Bu zaman torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı hüquqi tənzimləmənin
qarşısına çıxan vəzifələr keçid iqtisadiyyatı və sabit iqtisadiyyat şəraitində
fərqlənir.Belə ki, keçid dövründə bütün sahələrdə olduğu kimi torpaq münasibətləri də
islahatlara məruz qalaraq yenidən formalaşır və bu zaman mövcud torpaqlar üzərində
yeni mülkiyyət hüququnun formaları, torpaqların bölüşdürülməsi, bölüşdürülmə
mexanizmi, bu zaman pay almalı olan subyektlərin əhatə dairəsi və.s məsələlərin həlli
qarşıya çıxdığı halda, sabit iqtisadiyyat şəraitində əsasən istehsal münasibətlərinin
təkmilləşdirilməsini, istehsalın məhsuldarlığının artırılmasını təmin etmək məqsədilə
torpaqdan istifadə ilə bağlı münasibətlərdə tənzimlənmənin səmərələşdirilməsi
məsələləri aktuallaşır. Bununla yanaşı hər iki şəraitdə torpaq sahələri üzrə icarə, alqısatqı münasibətləri, bir sözlə torpaqların dövriyyəsini təmin edən torpaq bazarının
tənzimi məsələləri də hüquqi tənzimlənmənin əsas vəzifələri hesab olunur.
Ümumiyyətlə torpaqla bağlı münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində istehsal
münasibətlərini daha da təkmilləşdirərək aqrar sektorda məhsuldarlığın artırılması,
sosial ədalətin təmin edilməsi və torpaqdan təyinatı üzrə istifadə edilməklə onun
səmərəliliyinin yüksəldilməsi prinsipləri əsas götürülür.
Aqrar təsərrüfatlarda hüquqi tənzimlənmənin digər bir istiqaməti maşın və
avadanlıqlar, binalar, qurğular və.s əmlak obyektlərinin yaradılması və onlardan
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istifadə sahəsində yaranan münasibətlərdir. Bu zaman əmlakın yaradılmasında
təsərrüfat üzvlərinin, payçıların iştirakı, onların nizmnamə fonduna verilmə formaları,
müəssisədə ümumi və fərdi mülkiyyətli əmlakın ayrılması, onlarla bağlı icarə, alqı-satqı
münasibətləri,

təsərrüfatın

struktur

vahidləri

arasında

əmlak

hüquqlarının

bölüşdürülməsi kimi məsələlər ön plana çıxır. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində isə bu daha
çox köhnə sistemdən qalmış təsərrüfatların sahib olduğu əmlakı təsbit edilmiş
subyektlər arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı olmaqla əmlak hüquqlarının dəqiq
bölünməsi, onlar üzərində sahiblik, istifadə və sərəncamvermə hüquqlarının sərbəst
həyata keçirilməsi prinsipləri əsasında təmin edilir.
Aqrar təsərrüfatlarda əmək münsibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi işçilərin öz iş
növünü seçib işləmə sərbəstliyi, əldə etdiyi gəlirlər üzərində sərəncamvermə sərbəstliyi,
minimum əmək və sosial standartlardan istifadə etmə, həmkarlar təşkilatlarında
birləşmə hüququnun təmin edilməsi kimi prinsiplər əsasında işçi işəgötürən
münasibətlərinin qurulmasını nəzərdə tutur.
Aqrar sahibkarlıqda təsərrüfatın idarə edilməsi ilə bağlı yaranan təşkilatiidarəçilik münasibətləri də müəyyən hüquqi normalar əsasında həyata keçirilir. Bu
zaman idarəçilikdə, şəffaflıq, cavabdehlik, demokratiklik kimi prinsiplər üzrə onun
rəhbər orqanlarının formalaşdırılması, təsisçilər və payçıların idarəetmədə iştirakı, ali
idarəetmə orqanları ilə törəmə müəssisələr, filiallar arasındakı münasibətlərin hüquqi
tənzimi kimi məsələlər ön plana çıxır və bu prossesdə təsərrüfatdaxili normativ aktlar da
böyük rol oynayır.
Aqrar sahibkarlıqda təsərrüfat xarici münasibətlərin əsasını təşkil edən mülkiyyət
hüququnun həyata keçirilməsi sahəsində yaranan və müqavilə öhdəliklərindən irəli
gələn münasibətlər mülkiyyətin toxunulmazlığı, subyektlərinin hüquq bərabərliyi,
müqavilə azadlığı, müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin məcburiliyi kimi prinsiplər
əsasında tənzimlənir və bu zaman mövcud qanunvericiliklə yanaşı subyektlərin öz
aralarında bağladıqları müqavilələrin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə böyük
əhəmiyyət verilir.
Bazar iqtisadiyyatında dövlətlə sahibkarlıq subyektləri arasındakı münasibətlər
xarakter etibarilə büdcə - vergi münasibətləri də adlandırıla bilər. Çünki dövlət bu
subyektlər üzərində nəzarətini əsasən maliyyə mexanizmləri əsasında həyata keçirir.
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Belə ki, hər bir aqrar təsərrüfat subyekti qanunla müəyyən edilmiş miqdarda və
formada ictimai fondlara öz fəaliyyətindən müəyyən maliyyə ayırmaları həyata
keçirməlidir və bu vergi, gömrük, sosial müdafiə və məşğulluğun təmini
istiqamətlərində özün göstərir. Dövlət orqanlarının işi də məhz adı çəkilən
istiqamətlərdə ödənilməli olan vəsaitlərin tam və vaxtında dövlət büdcəsinə
ödənilməsinə nəzarət etməkdir və başqa məqsədlərlə sahibkarlıq subyektlərinin işinə
müdaxiləyə yol verilmir. Bu zaman hüquqi tənzimləmə dövlətin mövcud statusundan
irəli gələrək müəyyən qədər imperativ xarakter daşıyır.
Beləliklə, aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin yuxarıda göstərdiyimiz
prinsip, metod və xüsusiyyətləri iqtisadi cəhətən mübadilələr, hüquqi baxımdan
müqavilələr zənciri olan bazar iqtisadiyyatında aqrar subyektlər arasındakı bu
münasibətlərinin səmərəli şəkildə qurulmasının və stabilliyinin dövlət tərəfindən
təminatına xidmət edir. Məhz dövlət aqrar sektorda yeni iqtisadi münasibətlərin
formalaşması və inkişafına sistemli yanaşmalı, radikal iqtisadi islahatlar və onlara
hüquqi baza yaradılmasında obyektiv iqtisadi qanunlardan və qanunauyğunluqlardan
irəli gələn dialektik əlaqələrə əsaslanan qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, qərarlar və
müxtəlif səpkili normativ-hüquqi aqtlar qəbul etməlidir ki, bunlar da həyata keçirilən
hüquqi tənzimləmə prossesinin əsas vasitələridir.
Nəhayət bu fəsldə biz aqrar sektor fəaliyyətləri və bu sahədə dövlət siyasətinin
mahiyyəti

və

əsas

vəzifələrinə,

bazar

iqtisadiyyatı

şəraitində

onun

dövlət

tənzimlənməsinin forma və metodlarına və bu tənzimlənmənin əsas istiqamətlərindən
biri olan hüquqi tənzimləməyə nəzəri-metodoloji aspektlərdən nəzər saldıq. Növbəti
fəsldə isə bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünə qədəm qoymuş Respublikamızda bu
sahələrdəki mövcud vəziyyət araşdırılacaqdır.
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Fəsil II: Keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorun
tənzimlənməsinin müasir vəziyyəti
2.1 Aqrar münasibətlərin tənzimlənməsinin iqtisadi və hüquqi bazası
XX əsrin sonlarına doğru dünya iqtisadi sistemi həmin dövrə qədər mövcud olan
komanda və bazar iqtisadi sistemlərinin bir-biri ilə kəskin rəqabətinin son mərhələsinə
daxil oldu və bu rəqabətə davam gətirməsinin mümkün olmadığı açıq aydın ortaya
çıxan komanda iqtisadiyyatı 1980-cı illərin ortalarından SSRİ-də M.Qorboçovun həyata
keçirdiyi “perestroyka” və “qlasnost” siyasətinin də təsiri ilə dağılma mərhələsinə
qədəm qoydu və nəticədə Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla bu sistemə malik
olan ölkələrin əksəriyyəti bazar iqtisadi sisteminə keçid yolunu tutaraq sistem
transformasiyası prossesinə başladılar. Bu prosses iqtisadi həyatın bütün sahələrini
əhatə etməklə yanaşı mühüm bir istiqamətini də həmin sistemdə yaşayan xalqların
ənənəvi təsərrüfatçılıq sferası olan aqrar sektor təşkil edirdi. Aqrar münasibətlərin
transformasiya prossesini və bu istiqamətdə dövlətin tənzimləmə funksiyalarını daha
dərindən dərk etmək üçün ilk növbədə bütövlükdə sosialist aqrar sektoruna, onun əsas
xüsusiyyətlərinə və bazar iqtisadi sistemində mövcud olan münasibətlərdən kəmiyyət və
keyfiyyət baxımından fərqli cəhətlərinə diqqət yetirmək zəruridir.
Aralarında Azərbaycanın da olduğu 15 respublikanı özündə birləşdirən
“sosializmin qalası” Sovetlər Birliyi II Dünya müharibəsindəki qələbəsi ilə artıq bu
respublikalarda sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində başlatdığı acı milliləşdirmə
prossesini başa vurdu və bu respublikaların hər birinin o dövrlərdə tipik kənd təsərrüfatı
ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bu prosses birbaşa aqrar təsərrüfatla bağlı
olmuşdur.
Aqrar sektorda sosialist münasibətlərinin qurulması torpaq da daxil olmaqla bütün
istehsal vasitələrinin “milliləşdirmə” adı altında dövlət mülkiyyətinə keçirilməsini və
“kollektivləşmə” adı altında kollektiv təsərrüfat formalarının yaradılmasını nəzərdə
tuturdu. Bununla da aqrar sektorda təsərrüfatçılığın sovxoz və kolxoz adlı iki forması
yaradıldı ki, onları da bir-birindən ayıran əsas cəhətləri 4 №-li Əlavədə verilmişdir.
Göründüyü kimi sosialist aqrar sektorunda təsərrüfatçılıq dövlət və kollektiv
mülkiyyətə əsaslanırdı. Sovxoz adlanan dövlət təsərrüfatlarında bütün istehsal vasitələri
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dövlət mülkiyyətinə aiddir və bu təsərrüfatın işçiləri eyni ilə sosialist sənaye
müəssisələrində olduğu kimi sadəcə əmək haqqı alırdılar. Kollektiv mülkiyyətli
kolxozlarda isə istehsal vasitələri üzvlərin mülkiyyəti idi və onlar təqdim etdikləri
istehsal vasitəsinə uyğun olaraq kolxozun yaranan izafi gəlirinin bölüşdürülməsində
iştirak edirdilər.
Məsələn, kolxozda öz əməyi ilə iştirak edən bir növ bu gəlirdən əmək haqqı alırdı.
Bununla yanaşı 1960-cı illərədək kollektiv təsərrüfat üzvləri reallıqda təsərrüfatın qeyrisabit gəlirlərindən asılı olduqları halda, həmin dövrlərdən başlayaraq onlara Xruşov
tərəfindən minimum əmək haqqı qarantı verildi. Yəni əgər təsərrüfatın gəlirləri
minimum əmək haqqı səviyyəsini təmin etməzdisə çatışmayan fondlar dövlət
büdcəsindən təmin edilirdi. Lakin sosialist kollektiv təsərrüfat strukturları Qərb
ölkələrində mövcud olan kooperativ modellərindən fərqlənirdi. Çünki Qərb kooperativ
sisteminin əsas atributu olan “ortaq mənafe uğrunda könüllü birləşmə prinsipi” 192930-cu illərdə İ. Stalin tərəfindən həyata keçirilən kollektivizm kompaniyasında
tamamilə nəzərə alınmamışdı və əksinə yaranan bütün kollektiv təsərrüfatlar siyasi və
psixoloji təzyiqlərə əsaslanırdı. Bu zaman Qərb kooperativ təsərrüfatlarının digər bir
prinsipi də, “kooperativdən istənilən vaxt çıxmaq azadlığı”(freedom of exit) da praktiki
olaraq aradan qalxmışdır.
Bununla belə sosialist kənd təsərrüfatında kolxoz və sovxozlarla yanaşı digər bir
təsərrüfatçılıq forması kimi də həmin təsərrüfat işçilərinin boş vaxtlarında məşğul
olduqları ev təsərrüfatları çıxış edə bilər. Bir növ kommersiya prinsipləri əsasında
fəaliyyət göstərən ev təsərrüfatları istehsal olunan məhsulların şəxsi tələbatı ödədikdən
sonra qalan hissəsinin bazarlara çıxarılması və ya tədarük müəssisələrinə verilməsi yolu
ilə kolxoz və sovxoz işçilərinin əlavə gəlir mənbəyi kimi çıxış edirdi.
Sovet aqrar təsərrüfatları kənd yerlərində sosial xidmətlər və digər infrastruktur
sahələrinə də məsuliyyət daşıyırdı və bu sosialist aqrar təsərrüfatlarının əsas
vəzifələridən hesab olunurdu24. Belə ki, təsərrüfatlar yerlərdə yaşayış və məktəb
binaları, klinikalar, mağazalar inşa edir, pulsuz enerji, su və istilik xidmətlərini təmin
edirdilər. Əslində dövlətin funksiyaları hesab olunan bu xidmətlərin həyata keçirilməsi
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Zvi Lerman, Csaba Csaki, and Gershon Feder, “Land Policies and Evolving Farm Structures in Transition
Countries”, World Bank, January, 2002, səhfə: 26-27;
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sosialist təsərrüfatına xas olan qarışıq mənbələr hesabına maliyyələşdirilirdi. İşin
kökündə dayanan əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sosialist təsərrüfatlarında heç vaxt
xalis biznes əməliyyatları olmamış, onlar sadəcə dövlətin buyruqlarını yerinə yetirmiş
və nəticədə də göstərilən sosial xidmətlər çox vaxt təsərrüfatın ümumistehsal və
əməliyyat xərclərinə daxil edilmiş və bəzən də müxtəlif yollarla dövlət tərəfindən
təsərrüfata qaytarılmışdır. Məsələn, müəllimlərin, doktorların, poçt işçilərinin maaşları
dövlət tərəfindən ödənilirdi, ancaq ödəmə çatışmazlığı yarandığı zaman bu yerli
təsərrüfatlar tərəfindən təmin edilirdi ki, sonradan da həmin məbləğ dövlət büdcəsindən
onlara qaytarılırdı. Bununla yanaşı, dövlət məhsul və faktor qiymətlərinə subsidiya, zəif
və zərərə uğrayan təsərrüfatlara maliyyə transfertləri tətbiq edir, rentabelli və rentabelsiz
işləyən təsərrüfatların fondlarını mərkəzi qaydada yenidən bölüşdürür və uzunmüddətli
dövlət kreditlərini səxavətlə paylayırdı ki, bunlar da dövlətdən həmin təsərrüfatlara öz
missiyalarını yerinə yetirmək üçün həyata keçirilən bir növ kapital transferti kimi çıxış
edirdi.
Ümumiyyətlə sosialist aqrar təsərrüfatları mərkəzi planlaşdırma mühitində idarə
olunduğundan onların məqsədləri mərkəzi plan orqanları tərəfindən təyin edilir və
təsərrüfatlar da çalışırdı onların qarşısında qoyulan istehsal vəzifələrini həyata
keçirsinlər. Nəticədə təsərrüfat qərarları da bazar iqtisadiyyatlı təsərrüfatlarda
mövcud olandan kəskin fərqlənirdi (bax: Əlavə № 5).
Beləliklə, yuxarıda əsas xarakteristikasını verdiyimiz sosialist aqrar təsərrüfatı
özünün spesifik xüsusiyyətlərindən irəli gələrək bir sıra neqativ nəticələri özündə ehtiva
edirdi ki, onları da 6 №-li Əlavədə göstərdiyimiz şəkildə ümumiləşdirə bilərik.
Göstərdiyimiz neqativ nəticələr təkcə aqrar sektoru deyil, butövlükdə sosialist
iqtisadiyyatını əhatə edirdi və bu iqtisadi sistemin özünün yeganə alternativi olan bazar
iqtisadi sistemi ilə girişdiyi rəqabətdə uduzmasının əsas səbəbləri kimi çıxış edirlər.
Bütün bu göstərilən spesifik xüsusiyyətləri və çatışmazlıqları fonunda Sovetlər
Birliyi aqrar sektor göstəricilərini kapitalist ölkələrindəki müvafiq göstəricilərlə
müqayisə etdikdə M. Qorboçovun da o vaxtkı çıxışlarında tez-tez səsləndirdiyi sosialist
aqrar sektorun səmərəsizliyi(return on investment) fikrini açıq-aydın görmüş oluruq.
Belə ki, sosialist iqtisadiyyatının son illərinin bəzi məlumatlarını özündə əks etdirən 7
№-li Əlavəyə nəzər salsaq görürük ki, 1980 - cı illərdə Sovetlər Birliyində orta
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hesabla 1 ha əkilən əraziyə düşən məhsul istehsalı 237 $ olmuşdur ki, bu ABŞ - dakı
müvafiq göstəricidən 1,8 dəfə, Avropa Birliyindəkindən isə 3,4 dəfə, hər 1000 ha
əraziyə düşən işçi sayı 346,1 nəfər olmuşdur ki, bu ABŞ-dakı müvafiq göstəricidən 24,7
dəfə, Avropa Birliyindəkindən isə 2,4 dəfə yüksək, hər 1000 ha əraziyə düşən traktor
sayı 29 ədəd olmuşdur ki, bu ABŞ-dakı müvafiq göstəriciyə bərabər, Avropa
Birliyindəkindən 3,6 dəfə aşağı, hər 100 işçiyə düşən traktor sayı isə 10 ədəd olmuşdur
ki, bu da ABŞ-dakı müvafiq göstəricidən 18,2 dəfə, Avropa Birliyindəkindən isə 7,2
dəfə aşağı göstəricidir və bu göstəricilər Azərbaycan Respublikası üzrə daha da aşağı
səviyyədə olmuşdur.
Beləliklə, 1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan da daxil olmaqla Sovetlər
Birliyindən ayrılan bütün ölkələrdə bazar iqtisadiyyatına keçid prossesi başlamış və bu
prosses əhalinin orta hesabla 45%-nin yaşadığı kənd yaşayış məskənlərini və ümumi
məşğuluqdakı payı orta hesabla 30%, ÜDM-dəki payı isə 25% olan aqrar sektoru da
əhatə etmişdir. Bu zaman mövcud qeyri-səmərəli aqrar sektorun səmərəli bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında yenidən qurulması aparılan islahatlar qarşısında
makroiqtisadi və mikroiqtisadi səviyyələrdə bir sıra məsələlərin həll edilməsini zərurətə
çevirmişdir ki, bunlar da ümumi şəkildə 8 №-li Əlavədə verilmişdir.
25 may 1991-ci il tarixli “AR-nin iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında” və
18 oktyabr 1991-ci il tarixli “AR-nin dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya
aqtlarının Ali Sovet tərəfindən qəbulundan sonra demokratiya, hüquq dövləti və bazar
iqtisadyyatı yolunu tutduğunu bəyan edərək iqtisadi və siyasi müstəqilliyini əldə edən
ölkəmiz də aqrar sektor da daxil olmaqla iqtisadiyyatın bütün sahələrində bazar
islahatlarının aparılması mərhələsinə daxil oldu.
Bazarın formalaşdırılması yolunda atılan ilk addımlardan biri mülkiyyət
münasibətlərinin hüquqi əsaslarının yaradılması olmuş və bu məqsədlə 9 noyabr 1991ci ildə “Mülkiyyət haqqında” qanun qəbul edilmişdir. Qanun ölkədə mülkiyyət
hüququnu tam olaraq təsdiq edir, mülkiyyətçinin öz mülkiyyəti üzərində sahibolma,
ondan istifadə və onun barəsində sərəncam vermə səlahiyyətlərini müəyyən edirdi.
Mülkiyyətçinin ixtiyarı var ki, ona məxsus əmlakı başqa şəxslərə əvəzli və ya əvəzsiz
olaraq, digər şəxslərin müvəqqəti istifadəsinə versin, girov qoysun, özü və ya başqaları
tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edərək gəlir əldə etsin.
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Mülkiyyətçi onun öhdəliklərinin həyata keçirilməsi, törətdiyi qanun pozuntuları ilə
bağlı və təbii fəlakətlər və dövlət məqsədləri üçün milliləşdirmə halları xaricində
məcburi şəkildə əmlakından məhrum edilə bilməz. Milliləşdirmə zamanı əmlakın tam
dəyəri və bəhrəsi mülkiyyətçiyə dövlət tərəfindən ödənilir. Bundan başqa qanun
mülkiyyətin formaları, subyektləri və obyektləri ilə bağlı maddələri də özündə
birləşdirirdi. Hal-hazırda isə mülkiyyət hüququ ilə bağlı əsas normalar 1 sentyabr 2000ci ildən qüvvədə olan “AR-nin Mülki Məcəlləsi”ndə cəmləşmişdir.
Mübadilənin ilkin şərti olan mülkiyyət məsələlərinin aydınlaşdırılması işindən
sonra bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılmasının digər mühüm bir şərti, qiymətlərin
sərbəstləşdirilməsi həyata keçirilməli idi. Əks halda nə xarici investisiyaları ölkəyə cəlb
etmək, nə özəlləşdirməni həyata keçirmək, nə də istehsalı genişləndirib ölkədə məhsul
bolluğu yaratmaq mümkün olardı. Həmin dövrdə ölkəmizdə topdansatış və
pərakəndəsatış qiymətləri arasında ziddiyyətlər açıq-aydın hiss olunur, onlar məhsulun
real dəyərini, tələb və təklifin təsirini əks etdirmir, daxili qiymətlər dünya bazarı
qiymətlərindən tamam təcrid olunmuş vəziyyətdə idi. Bu məqsədlə 1992-ci il 2
yanvarda prezidentin “Qiymət və tariflərin sərbəstləşdirilməsi haqqında” 540 saylı
tarixi fərmanı və buna müvafiq olaraq Nazirlər Kabinetinin “Qiymət və tariflərin
sərbəstləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 3 saylı qərarı qəbul edildi və beləliklə
aşağıdakılar istisna olmaqla bütün məhsul və xidmətlərə tələb və təklifə əsaslanan bazar
qiymələrinin tətbiq olunması nəzərdə tutulurdu:
 Neft və qaz kondensatı, təbii və sıxılmış qaz;
 Mühərrik və soba yanacağı, ağ neft, benzin;
 Elektrik və istilik enerjisi;
 Çörək, uşaq qidasının əsas növləri, o cümlədən yeyinti konsentratları;
 Tibbi təyinatlı məhsullar və dərman ləvazimatı;
 Taksidən başqa, əhaliyə nəqliyyat xidməti;
 Telefon üçün abonə haqqı;
 Yataqxanada yaşamağa görə haqq da daxil olmaqla mənzil kirayəsi haqqı;
 Kommunal xidmətlərin əsas növləri;
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Məhz bu məhsulların qiymətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi təsbit
edilmişdir. Göründüyü kimi bu siyahı aqrar sektorda istifadə edilən bir sıra istehsal
faktorları ilə yanaşı bu sektorun bəzi məhsullarını da əhatə edir.
Aqrar sektorda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin formalaşdırılması prossesində
maddi-maliyyə resurslarına, yeni texnika və texnologiyaya, yeni idarəçilik qaydalarının
tətbiqinə, bütövükdə mütərəqqi bazar üsul və metodlarının yayılmasına böyük ehtiyac
vardır ki, bunlar da yalnız daxili potensial hesabına həyata keçirilə bilməzdi. Bunun
üçün xarici investorların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması zəruri idi. Məhz bu
məqsədlə 15 yanvar 1992-ci ildə AR-də xarici investisiya qoyuluşlarının iqtisadi və
hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirən, xarici investorların hüquqlarının müdafiəsinə
təminat verən “Xarici investisiyaların qorunması haqqında” qanun qəbul edildi.
Qanunla AR-da xarici investorlar kimi xarici hüquqi şəxslər, xarici vətəndaşlar,
vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xaricdə daimi yaşayış yeri olan AR vətəndaşları, xarici
dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar çıxış edə bilər və xarici investisiyaların aşağıdakı
formalarda qoyulmasının mümkünlüyü də göstərilir:
 Ölkəmizin hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan müəssisələrdə,
təşkilatlarda payçılıq iştirakı;
 Tamamilə xarici investorlara məxsus müəssisələrin yaradılması;
 Müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qurğuların, müəssisələrdə iştirak
payının, səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların və qanunla mümkün
olan digər əmlakın əldə edilməsi;
 Torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının, habelə digər əmlak
hüquqlarının əldə edilməsi;
 AR-nin hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə xarici investisiya qoyluşunun başqa
formalarını nəzərdə tutan müqavilələr bağlanması;
Bununla yanaşı xarici investorlara dövlətsizləşdirmə və özəlləşdirmədə iştirak
hüququ verilməsi, onların fəaliyyətinin hüquqi rejiminin milli hüquqi və fiziki
şəxslərinkindən az əlverişli ola bilməməsi, onlara vergi və başqa güzəştlərin verilə
bilməsi, qanunvericiliklə qadağan olunmayan istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul ola
bilmələri, müdafiə, milli təhlükəsizlik və ictimai qaydaların təmin olunması, vergi,
kredit, maliyyə, ətraf mühit, əxlaq və sağlamlığın mühafizəsi ilə bağlı qanunvericilik
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istisna olmaqla digər qanunların dəyişilməsi investisiya qoyuluşu şəraitini
pisləşdirdikdə 10 il ərzində investisiyanın qoyulması zamanı qüvvədə olan
qanunvericiliyin tətbiq olunması, milliləşdirmə və rekvizisiya zamanı investora təxirə
salınmadan müqabil və səmərəli kompensasiyanın ödənilməsi, istehsal etdiyi məhsula
qiymətqoyma, satış sərbəstliyinin verilməsi, məcburi sığorta xaricində digər sığorta
növlərini seçmə sərbəstliyinin verilməsi, bəzi gömrük əməliyyatlarının rüsumlardan
azad edilməsi kimi məsələlərin qanunda yer alması ölkədə xarici investorların
fəaliyyətinə əlverişli mühit yaratmışdır.
Aqrar sektorun yenidən qurulmasında mühüm rol oynayan məsələlər sırasında
maliyyə-kredit sistemindəki islahatları da göstərmək zəruridir. Belə ki, 7 avqust 1992-ci
il “Milli Bank haqqında” və “Banklar və bank fəaliyyəti haqqında” qanunlarının
qəbulu ilə ölkədə ilk pillədə pul-kredit siyasətini həyata keçirən Milli Bank, ikinci
pillədə isə azad bazar subyektlərinə xidmət göstərən kommersiya bankları dayanmaqla
ikipilləli bank sistemi yaradıldı. Bununla da bütün bazar subyektləri kimi aqrar
təsərrüfat subyektləri də öz pul-kredit əməliyyatlarını müstəqil kommersiya bankları ilə
bağladıqları sərbəst müqavilələr əsasında həyata keçirməyə başladılar. Xatırladaq ki,
pul-kredit sistemini tənzimləyən bu qanunlar indiyə qədər iki dəfə, 1996 və 2004-cü
illərdə yeniləri ilə əvəz edilmişdir.
Aqrar sektorda iqtisadi münasibətlərin yenidən qurulmasında mühüm rol oynayan
digər bir vacib qanun, 15 dekabr 1992-ci ildə qəbul edilən “Sahibkarlıq fəaliyyəti
haqqında” AR qanunudur. Qanuna əsasən fəaliyyət qabiliyyəti olan AR vətəndaşı,
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər, hər bir xarici vətəndaş və
vətəndaşlığı olmayan şəxs və xarici hüquqi şəxslər sahbkarlıq fəaliyyətinin subyekti ola
bilərlər. Sahibkarlara imkan verilir ki, qanunla qadağan olunmayan istənilən sahibkarlıq
fəaliyyəti növü ilə məşğul olsunlar, hüquqi şəxs yaradaraq fəaliyyət göstərmək
istəyənlər Ədliyyə Nazirliyində hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçsinlər, hüquqi şəxs
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər sadəcə vergi orqanlarında
fiziki şəxs kimi uçota alınsınlar, bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçünsə xüsusi
lisenziya əldə etsinlər. Bundan başqa qanunda ölkəmizdə sahibkarlığın prinsipləri,
sahibkarlıq subyektlərinin hüquq və vəzifələri, onun dövlət tərəfindən müdafiə və təqdir
olunmasının

forma

və

üsulları,

sahibkarların

dövlət

orqanları

ilə

qarşılıqlı
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münasibətlərini müəyyənləşdirən maddələr öz əksini tapmışdır ki, bu da azad
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır.
Ölkədə

azad

sahibkarlıq

genişləndikcə,

dövlətin

bazarda

aktiv

rolu

məhdudlaşdırıldıqca yeni bir problem-bazar subyektləri arasında azad rəqabətin təmin
olunması, inhisarçı meyllərin qarşısının alınması məsələsi ortaya çıxırdı. Bunu nəzərə
alaraq hələ XIX əsrin II yarısından Kanada və ABŞ-da, 1930-cu illərdə Qərbi Avropada
tətbiq olunan “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun 4 mart 1993-cü ildə prezident
tərəfindən imzalanaraq ölkəmizdə də qüvvəyə mindi. Qanun inhisarçılığın Dövlət, Sahə,
Yerli, Təsərrüfat subyektlərinin, Maliyyə-kredit, Bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli
sazişləri nəticəsində yaranan, Təbii, Patent-lisenziya, Yerin təkindən istifadə növlərini
fərqləndirməklə bazarda payı 35%-dən çox olan təsərrüfat subyektinin hökmran
mövqedə sayılmasını təsbit etmişdir. Bununla yanaşı təsərrüfat subyektlərinin
yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi, onların birliklərinin yaradılması,
səhmlərin əldə edilməsi üçün onlar arasında bağlanmış əqdlərin həyata keçirilməsində
antiinhisar qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti, inhisarçı fəaliyyətin
məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılması yolları, bu sahədə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının hüquq və vəzifələri, qanunun pozulmasına görə həm bazar subyektləri və
onlarının rəhbərlərinin, həm də dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin
məsuliyyəti kimi məsələlər də qanunda öz əksini tapmışdır.
Aqrar sektorda təşkilatı-idarəetmə münasibətlərinin yenidən qurulması da aparılan
islahatların mühüm istiqamətlərindəndir. Bazar iqtisadiyyatında müəssisələr müxtəlif
təşkilati-hüquqi formalarda qurulmaqla əsasən korporativ idarəetmə sisteminə
malikdirlər. Yəni müəssisə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ilə bağlı qərarların,
nizamnamənin qəbulu və dəyişdirilməsi, idarəetmə orqanlarının seçilməsi kimi
məsələləri həll edən Ümumi Yığıncaqla yanaşı, cari idarəetməni həyata keçirən İdarə
Heyəti, İdarə Heyətinin fəaliyyətinə Ümumi Yığıncaqlar arası dövrdə nəzarət edən
Müşahidə Şurası və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edən Maliyyə-təftiş
Komissiyası kimi orqanlar fəaliyyət göstərir və bu zaman təsisçilər, payçılar,
səhmdarlar, menecerlər və müəssisədə marağı olan digər şəxslərin hüquqlarının
reallaşdırılması əsas məqsədi təşkil edir. Bu münasibətlərin tənzimlənməsində təsis
müqaviləsi, müəssisənin nizamnaməsi, müəssisə rəhbərinin əmrləri, kollegial qərarlar
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və.s kimi daxili sənədlərlə yanaşı, “Müəssisələr Haqqında”( 1 iyul 1994, artıq
qüvvədən düşüb), “Səhmdar cəmiyyəti haqqında”(12 iyul 1994), “Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı haqqında”(6 fevral 1996, 12 dekabr 2003-cü ildən yenisi
qüvvədədir), “Kooperasiya haqqında”(7 fevral 1996), “Məhdud məsuliyyətli
müəssisələr haqqında”(29 dekabr 1998),“Mülki Məcəllə” (1 sentyabr 2000) kimi
normativ-hüquqi aqtlardan da istifadə edilir.
Bazar

iqtisadiyyatının

mənbələrindən

biri

də

formalaşdırılmasında
dövlət

əmlakının

xüsusi

mülkiyyətin

özəlləşdirilməsidir.

yaranma

Azərbaycan

Respublikasında bu prosses 7 yanvar 1993-cü ildə “Dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsi haqqında” qanununun imzalanması ilə başlamışdır. Həmin qanunun 2ci maddəsində mənzil və torpaq fondunun özəlləşdirilmə prossesinin digər qanunlarla
həyata keçiriləcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Göründüyü kimi həmin qanun aqrar sektorda
torpaq və mənzil fondundan başqa digər dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini əhatə
etmişdir. Qanuna əsasən özəlləşdirmənin dövlət proqramının hazırlanması da nəzərdə
tutulurdu

ki,

bu

da

“AR-də

1995-1998-ci

illərdə

dövlət

mülkiyyətinin

özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı” adı altında 29 sentyabr 1995-ci ildə prezident
fərmanı ilə təsdiq olunmuşdur. Qanun özəlləşdirmənin obyekt və subyektlərini,
prinsiplərini, qaydalarını, forma və metodlarını, yerli və xarici subyektlərin prossesdə
iştirak qaydalarını müəyyənləşdirirdi. 26 yanvar 1993-cü ildə isə dövlət və ictimai
mənzil fondunun mülkiyyətçisi ilə mənzil kirayə müqaviləsi bağlamış şəxslərə həmin
mənzilləri

pulsuz

özəlləşdirmək

hüququ

verən

“AR-də

mənzil

fondunun

özəlləşdirilməsi haqqında” qanun qüvvəyə mindi. Xatırladaq ki, göstərilən bu
normativ-hüquqi sənədlər kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsinin nəzərdə tutulduğu
ilkin mərhələni əhatə edir. Orta və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsini nəzərdə tutan
ikinci mərhələ isə 16 may 2000-ci il “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında”
qanun və 10 avqust 2000-ci il tarixli “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət
Proqramı”nın qəbul olunması ilə başlamış və indi də davam edir.
Ölkədə aqrar islahatların aparılmasına isə 18 fevral 1995-ci ildə qəbul olunan
“Aqrar islahatların əsasları haqqında” qanunun qəbulu ilə start verilmişdir. Aqrar
bölmədə aparılan islahatların əsas istiqamətlərini, onların hüquqi təminatını müəyyən
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edən və bu sahədə qəbul ediləcək normativ-hüquqi aqtlar üçün əsas sayılan bu
qanunun 1-ci maddəsində aparlacaq aqrar islahatların məqsədləri açıq aydın müəyyən
edilmişdir:
 Aqrar sektoru böhrandan çıxarmaq: Məlum olduğu kimi müstəqilliyin ilk
illərindən başlayaraq aqrar sektorda məhsul istehsalı kəskin aşağı düşərək böhran
vəziyyətinə çatmışdır. Belə ki, bu sektorda istehsal olunan məhsulun ümumi həcmi
əvvəlki ilə müvafiq olaraq 1992-ci ildə 23,8%, 1993-cü ildə 15,5%, 1994-cü ildə
12,8%, 1995-ci ildə isə 7% aşağı düşmüşdür;
 İqtisadiyyatı sabitləşdirmək: Əsasən kənd təsərrüfatı ölkəsi olan ölkəmizdə
bütövlükdə iqtisadiyyatın digər sektorları ilə sıx bağlı aqrar sektordakı bu böhran
həm digər sektorların tənəzzülünü sürətləndirmiş, həm ölkədə istehlak məhsullarının
qıtlığına şərait yaradaraq inflayasiyanı artırmış, həm əhalinin böyük bir hissəsini iş
yerlərindən məhrum edərək işsizliyi dərinləşdirmiş, həm də bütövlükdə mənfi
iqtisadi artımın baş verməsində böyük paya sahib olmuşdur ki, bu da makroiqtisadi
qeyri-sabitliyin aradan qaldırılmasında bu sektorda aparılacaq islahatların nə qədər
zəruri olduğunu bir daha sübuta yetirir;
 Əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq: Aqrar sektorda aparılan
islahatların əsas məqsədlərindən biri də bu sektorda yaranan böhranın təsiri
nəticəsində təxminən yarıya qədəri kənd yerlərində yaşayan və aqrar sektorda çalışan
əhalimizin iş yerlərini itirməsi, gəlirlərinin azalması, qiymətlərin kəskin artımı
nəticəsində minimum istehlak ehtiyaclarını ödəyə bilməyəcək səviyyəyə düşmələri
və bu səbəbdən də qida rasiyonunun kəskin pisləşməsi və bir sıra zəruri sosial
xidmətlərdən məhrum olmaları nəticəsində yaranmış ağır sosial-iqtisadi vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq olmuşdur;
İqtisadiyyatın istənilən sahəsində aparılan radikal reformaların həyata keçirilməsi
iqtisadi subyektlərin böyük bir hissəsinin mənafeləri ilə birbaşa bağlı olduğundan və
həmin sahənin xarakterik xüsusiyyətlərindən irəli gələrək, reformaları həyata keçirəcək
hökumətlər bu sahədə bir sıra prinsipləri rəhbər ttacaqlarını qanunla öz üzərlərinə
götürürlər ki, bu da həyata keçiriləcək islahatların etibarlılığını artırmaqla yanaşı böyük
səmərə əldə etməyə də əlverişli şərait yaradır. Bu baxımdan ölkəmizdə aparılan aqrar
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islahatlar zamanı rəhbər tutulmalı olan prinsiplər də yuxarıda adı çəkilən Qanunun 3cü maddəsində öz əksini tapmışdır:
 Dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın uzlaşması: Bu prinsipin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, aparılan islahatlar dövlətin ümumi iqtisadi siyasətilə ziddiyyət
təşkil

etməməməli

və

digər

sahələrdə

aparılan

islahatlarla

bir-birilərini

tamamlamalıdır. Başqa sözlə islahatlar sistemli olmalıdır;
 İslahatlar zamanı sosial ədalətin və könüllülüyün təmini: Xüsusilə də aqrar
islahatların həyata keçirilməsində dövlət əmlakında olan ictimai sərvətin böyük bir
hissəsinin ölkə vətəndaşlarına pulsuz və digər güzəştlərlə paylanması məsələsi geniş
yer tutduğundan bu prinsip özünü daha qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Məsələn,
torpaq bölüşdürülməsində nə qədər sosial ədalət gözlənilirsə, vətəndaşın onun
üzərində hansı formalı təsərrüfat quracağı məsələsində də bir o qədər könüllülük
gözlənilməlidir;
 İstehsalçılar üçün təsərrüfat fəaliyyətinin təşkilində və öz məhsullarına
sərəncam verməkdə tam sərbəstliyin təmini: Bu prinsip əsasən torpaq üzərində
müxtəlif əmlak hüququna əsaslanaraq istehsal fəaliyyətini həyata keçirən subyektlərə
öz təsərrüfat formasını və ya onun təşkili üsulunu müəyyənləşdirməkdə, istehsal
etdiyi məhsulu qanuni dövlət məcburi ödənişlərini həyata keçirdikdən sonra istədiyi
kimi bölüşdürməkdə və istehsal bazarlarını seçməkdə və ya bununla bağlı istənilən
bazar subyektləri ilə müqavilə münasibətləri qurmaqda sərbəstlik imkanının
verilməsi nəzərdə tutulur;
 Respublikanın kənd təsərrüfatı xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması: Buraya
islahatların aparılması zamanı ərazilərin təbii-coğrafi şəraiti, əhalinin sıxlığı,
torpaqdan

istifadənin

yerli

xüsusiyyətləri,

torpaqların

keyfiyyəti,

ənənəvi

ixtisaslaşma meyli, ekoloji şərtlər və.s nəzərə alınmasını göstərmək olar;
 Ətraf mühiti mühafizə tələblərinə əməl edilməsi: Son dövrlər istər qlobal
səviyyədə, istəsə də milli səviyyədə ekoloji problemlər özünü daha ciddi şəkildə
göstərməkdədir. Bu baxımdan aqrar sahə təbiətlə daha çox bağlı olduğundan bu
sahədə aparılan islahatlar zamanı dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin
ekoloji tarazlığın pozulmasına yol verilməməsi ilə bağlı bir sıra qaydaları gözləməsi
də nəzərdə tutulur;
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 Kəndin sosial inkişafı və əhalinin sosial müdafiəsi: Aqrar sektor fəaliyyətləri
əsasən kəndlərdə həyata keçirildiyindən bu sektorda aparılan islahatların kəndlərin
sosial-iqtisadi həyatında böyük dəyişiklik yaradacağı şübhəsizdir. Bu baxımdan
aparılan islahatlar təkcə kəndlinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət
etməməli, paralel olaraq onun bir sıra sosial tələbatlarının ödəndiyi kəndin sosial
münasibətlər sferasını da əhatə etməlidir ki, inkişaf birtərəfli olmasın;
Qanunu diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, ölkədə aparılacaq aqrar islahatlar
aşağıdakı 3 istiqamti əhatə edəcəkdir:
 Aqrar sektorda yeni mülkiyyət münasibətlərinin qurulması;
 Aqrar sektorda çoxnövlü təsərrüfat formalarının yaradılması;
 Aqrar sektorda dövlət təminatı sisteminin yaradılması;
Məhz bu istiqamətlərdə islahatların aparılması məqsədilə “Aqrar islahatların
əsasları haqqında” qanununun ardınca 18 fevral 1995-ci ildə “Sovxoz və kolxozların
islahatı haqqında” və 16 iyul 1996-ci ildə “Torpaq islahatı haqqında” islahatların
əsas sütunlarını təşkil edən qanunların qəbulu ilə yanaşı “Dövlət torpaq kadastrı,
torpaqların monitorinqi və yerqurluşu haqqında”(22 dekabr 1998), “Kənd
təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında”(18 iyun 2002), “Meliorasiya
və irriqasiya haqqında”(5 iyun 1996), “Sovxozlarn, kolxozların və kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan digər hüquqi və fiziki şəxslərin(emal
müəssisələrindən başqa) vergi borclrının silinməsi haqqında” (26 mart 1999),
“Torpaq bazarı haqqında”(7 may 1999), “Torpaq icarəsi haqqında”(11 dekabr
1998), “Balıqçılıq haqqında”(27 mart 1998), “Bitki karantini haqqında”(23 aprel
1996), “Bitki mühafizəsi haqqında”(3 dekabr 1996), “Damazlıq işi haqqında”(26
may 1996), “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi
güzəştlərinin verilməsi haqqında”(27 noyabr 2001), “Seleksiya nailiyyətləri
haqqında”(15 noyabr 1996), “Taxıl haqqında” (16 iyun 2000), “Tütün və tütün
məmulatı haqqında”(8 iyun 2001), “Toxumçuluq haqqında”(11 mart 1997),
“Üzümçülük və şərabçılıq haqqında”(19 oktyabr 2001), “Torpaqların münbitliyi
haqqında”(30 dekabr 1999), “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri
haqqında”(24 mart 2000), “Su Məcəlləsi”(26 dekabr 1997), “Kənd təsərrüfatı
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məhsullarının istehsalçılarına neft məhsullarının güzəştli satışı barədə”(26 mart
1999 NK, 49 №-li qərarı) kimi normativ-hüquqi aqtlar da qəbul edilmişdir.
Aqrar sektor xarakter etibarilə əməktutumlu sahə olduğundan bazar iqtisadiyyatına
keçid şəraitində aqrar əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələləri də xüsusi
aktuallıq kəsb edir. İşçi-işəgötürən münasibətlərinin tənzimlənməsi, işçilərin sosial
müdafiəsinin təmini kimi məsələləri əhatə edən bu prossesi ölkəmizdə ümumi əmək
hüququ çərçivəsində əvvəllər əsasən Əmək Qanunları Məcəlləsi tənzimləyirdisə, indi
artıq başda Konstitusiya(12 noyabr 1995) olmaqla “Əmək məcəlləsi”(1 iyul 1999)
“Məşğulluq haqqında”(2 iyul 2001), “Sosial sığorta haqqında”(18 fevral 1996)
qanunlar, 1992-ci ildən ölkəmizin qoşulduğu “Sosial-iqtisadi və mədəni hüquqlara
dair Beynəlxalq Pakt” və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının(İnternational Labour
Organization) iştirakçısı olduğumuz 50-dək konvensiyası tərəfindən tənzimlənir. Adları
çəkilən qanunvericilik aqtlarında işləmək azadlığı, sərbəst əmək müqavilələri bağlamaq
azadlığı, təhlükəsiz, sağlam iş mühitində çalışmaq hüququ, istirahət hüququ, günlük 8
saatlıq iş gününün təmini, istirahət və bayram günlərindən istifadə etmək hüququ, ildə
azı bir dəfə 21 gündən az olmayan ödənişli məzuniyyət hüququ, həmkarlar
təşkilatlarında birləşmək hüququ, tətil hüququ, işçilər arasında dini, irqi, cinsi və digər
əlamətlərə görə fərqlərin qoyulmasının yolverilməzliyi kimi vacib prinsiplər öz əksini
tapmışdır. Bununla yanaşı fəaliyyət və təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq hər
bir təsərrüfat subyekti işə qəbul zamanı hər bir işçi ilə özündə işçi və işə götürənlə bağlı
informasiyaları, müqavilənin müddətini, işçinin əmək funksiyalarını, işəgötürənin əmək
şəraitinin şərtləri, əməyin mühafizəsi, iş və istirahət vaxtı və məzuniyyət üzrə
öhdəliklərini, tərəflər arasında yaranan maddi məsuliyyət şərtlərini, sosial müdafiə
məsələlərini, mülkiyyət münasibətlərini, əmək müqaviləsinin dəyişdirilməsi və xitamı
şərtlərini özündə əks etdirən və işçi-işəgötürən arasındakı münasibətləri tənzimləyən
əsas sənəd hesab olunan fərdi əmək müqaviləsi bağlayır və onun bağlanması
məcburidir25. İşşilərin sosial müdafiəsi isə ikili maliyyələşmə qaydasında aparılır. İlk
növbədə hər bir işçi aldığı əmək haqqının müəyyən hissəsini(hal-hazırda 3%-ni),
sahibkar isə əmək haqqı fondunun müəyyən hissəsini(hal-hazırda 22%-ni) məcburi
qaydada Dövlət Sosal Müdafiə Fonduna köçürür və bununla da məcburi sosial sığorta
25

Bax: AR-nin Əmək Məcəlləsinə 1-ci əlavə, “AR-nin Əmək Məcəlləsi”, Qanun-2003, səhfə: 165-172;
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və pensiya təminatı üçün zəruri vəsait əldə edilmiş olur. Bununla yanaşı
qanunvericilikdə sosial sığorta və pensiya sisteminin könüllü formaları da nəzərdə
tutulmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, aqrar sektorda əmək münasibətləri yuxarıda göstərdimiz
əmək hüququnun ümumi müddəaları ilə yanaşı kənd təsərrüfatının spesifik
xüsusiyyətlərindən irəli gələrək həmin təsərrüfatların nizmnamələrində göstərilən xüsusi
müddəalarla da tənzimlənə bilər26. Məsələn, deyək ki, mövcud qanunvericiliyə görə
temperatur 45˚C-dən çox

-10 ̊ C-dən az olarsa, açıq havada görülən bütün işlər

dayandırılır və işçilərə sərinlənmək və ya isinmək üçün imkan yaradılmaqla fasilələr
verilir. Bu müddəa təsərrüfatın daxili qaydalarına görə qanunda göstərilən həddi
keçməməklə fərqli şəkildə də tətbiq edilə bilər.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar təsərrüfatların büdcə ilə münasibətləri də
yenidən qurulmaqdadır. Belə ki, təsərrüfatlar öz fəaliyyətlərində qanunla təyin edilmiş
bütün vergi və gömrük rüsumlarını ödəməyə borcludurlar və müvafiq dövlət orqanları
da bu ödənişin həyata keçirilməsinə nəzarət edirlər. Göstərilən münasibətlər əvvəllər
ayrı-ayrı vergi və gömrük qanunları ilə tənzimlənsə də hal-hazırda 25 iyul 1997-ci ildən
qüvvədə olan “Gömrük Məcəlləsi”, 1 yanvar 2001-ci ildən qüvvəyə minən “Vergilər
Məcəlləsi” və müvafiq il üçün hər il qəbul edilən “Dövlət büdcəsi haqqında”
qanunlarla tənzimlənir. “Gömrük Məcəlləsi” gömrük rejimləri, gömrük ödənişləri,
gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti, valyuta nəzarəti, gömrük güzəştləri kimi bir
sıra məsələləri tənzimləyir və hal hazırda hər bir təsərrüfat subyekti 0-15% arası gömrük
rüsumlarını ödəyərək idxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirə bilər. 2001-ci ildən
qüvvədə olan “Vergi Məcəlləsi” isə ölkədə büdcə-vergi münasibətləri ilə bağlı
qanunvericiliyin inkişafında növbəti bir mərhələ sayıla bilər. Vergi ödəyiciləri ilə dövlət
vergi orqanları arasındakı münasibətlərin kompleks şəkildə tənzimlənməsini həyata
keçirən bu məcəllə vergitutmanın formaları, vergi nəzarəti və onun formaları, vergilərin
konkret növləri və onların tutulma qaydaları, vergi ödəyiciləri, vergi orqanlarının hüquq
və vəzifələri, səlahiyyət və məsuliyyətləri konkret şəkildə öz əksini tapmışdır. Halhazırda Dövlət, Muxtar Respublika və Yerli(bələdiyyə) vergilərdən ibarət olan vergi
26

Sahib Məmmədov, “Əmək hüquqları: işçilər və həmkarlar ittifaqları fəalları üçün soraq kitabı”, elektron kitab,
www.kitabxana.org, səhfə: 29;

47

sistemimizdə vergilər bilavasitə mənbədən və bəyannamə üzrə olmaqla iki formada
tutulur. Dövlət vergilərinə fiziki şəxslərin gəlir, hüquqi şəxslərin mənfəət, əlavə dəyər,
aksiz, hüquqi şəxslərin əmlak, hüquqi şəxslərin torpaq, tranzit yol, mədən,
sadələşdirilmiş sistem üzrə vergilər, Muxtar Respublika vergilərinə yol vergisi istisna
olmaqla bütün Dövlət vergiləri, Yerli vergilərə isə fiziki şəxslərin torpaq, fizki şəxslərin
əmlak, yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən, bələdiyyə mülkiyyətində olan
müəssisə və təşkilatların əmlak vergiləri aiddir. Məcəllədə dövlət vergilərinin ən yüksək
həddləri təyin edilmiş, lakin hər il Dövlət Büdcəsi Haqqında qanun qəbul edilərkən
onların dərəcələrinə yenidən baxıla bilər. Bu prinsip Muxtar Respublika və Yerli
vergilərə də aid edilir və həmin subyektlər də hər il bu dərəcələri yenidən müəyyən edə
bilərlər. Aqrar sektorda hüquqi baxımdan sahibkarlıq fəaliyyəti hüquqi şəxs yaratmaqla
və fiziki şəxs statusunda həyata keçirilə bildiyindən deyə bilərik ki, adı çəkilən
vergilərin hamısı aqrar sektor təsərrüfatlarında tətbiq edilə bilər. Hal-hazırda əgər aqrar
təsərrüfatçılıq hüquqi şəxs statusunda həyata keçirilirsə, müəssisə öz balans
mənfəətindən

24%

həddində

mənfəət

vergisi(əgər

müəssisə

bələdiyyə

mülkiyyətindədirsə, onda həmin vergi bələdiyyə büdcəsinə köçürülür), əmlakının orta
illik dəyərinin 1%-i həddində əmlak vergisi, satışını həyata keçirdiyi aksizli məhsullar
üzrə onların satış qiymətinə müxtəlif tariflərlə daxil edilən aksiz vergisi, əlavə dəyər
vergisinə düşən iqtisadi əməliyyatlarının dəyərinin 18%-i həddində ƏDV-i, yerin
təkindən çıxardıqları faydalı qazıntıların növündən asılı olaraq onların topdansatış
qiymətinə daxil edilmiş 3-26% həddində mədən vergisi, sahib olduqları kənd təsərrüfatı
torpaqları üzrə 1 şərti bal üçün şərti maliyyə vahidinin 5%-i həddində, həyətyanı sahə
torpaqları üçünsə hər kvadrat metrə regionlardan asılı olaraq şərti maliyyə vahidinin
1,0-5,5%-i həddində torpaq vergisi, mülkiyyətlərində olan minik avtomobilləri üzrə
mühərrikin hər kub santimetrinə görə şərti maliyyə vahidinin 1%-i, avtobuslar və digər
nəqliyyat vasitələri üzrə 2%-i həddində illik yol vergisi, müqavilə ilə çalışdırdıqları
işçilərinə verdikləri əmək haqqından ödəmə mənbəyində 14-35% arası tutulan fiziki
şəxslərin gəlir vergisi, qanunla müəyyən edilən yolla sadələşdirilmiş sistem üzrə vergiyə
cəlb ediliblərsə Bakı şəhəri üzrə ümumi dövriyəsinin 4%-i, digər regionlarda isə 2%-i
həddində sadələşdirilmiş sistem üzrə vergiləri ödəyirlər. Fiziki şəxs statusunda aqrar
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sahibkarlıqla məşğul olanlar isə mənfəət vergisindən başqa qalan bütün digər
vergilərin ödəyicisi kimi çıxış edə bilərlər.
Məcəllədə həm də vergi orqanlarının təsərrüfat subyektlərinin büdcəyə ödəməli
olduqları vəsaitlərinin qanuna uyğun toplanılması məqsədilə iki formada vergi
nəzarətini həyata keçirmələri nəzərdə tutulmuşdur. Kameral yoxlama adlanan birinci
formada vergi orqanları yerlərə getmədən mükəlləf tərəfindən təqdim edilən vergi
hesabatları və digər sənədlər üzərində həyata keçirildiyi halda, ikinci forma adlanan
səyyar yoxlamada isə vergi orqanları yerlərə gedərək birbaşa vergi obyektləri üzərində
nəzarəti həyata keçirirlər.
Nəhayət, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar yenidən qurulan münasibət
sistemlərindən biri də aqrar təsərrüfatlararası iqtisadi münasibət sistemidir. Keçmiş
sosialist təsərrüfatından fərqli olaraq artıq bu münasibət sistemi mərkəzi plan orqanları
tərəfindən deyil, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün bazar
subyektlərinin öz aralarında müstəqil şəkildə bağladıqları müqavilələrlə həyata keçirilir.
Tərəflər haqqında informasiyaları, müqavilənin predmetini, qiymətini, müddətini,
tərəflərin hüquq və vəzifələrini, müqavilənin dəyişdirilməsi və xitamı şərtləri kimi
məsələləri özündə birləşdirən müqavilələrin Mülki Məcəllədə göstərilən Alqı-satqı,
Dəyişdirmə, Bağlaşma, Əmlak kirayəsi, İcarə, Françayzinq, Əvəzsiz istifadə, Borc,
Lizinq,

Podrat,

Tapşırıq,

Brokerlik,

Ticarət

nümayəndəsi(agent),

Konsessiya,

Komissiya, Saxlama, Daşıma, Turist xidmətlərinin göstərilməsi(agent), Renta, Barışıq
razılaşması, Sığorta, Bank əmanəti, Bank hesabı formaları mövcuddur27.
Aqrar təsərrüfatlar öz fəaliyytlərində demək olar ki, yuxarıda göstərilən müqavilə
formalarının

hamısından

istifadə

edirlər

və

öz

fəaliyyətlərində

bağladıqları

müqavilələrdən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcburdurlar. Əks halda onlar
mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki, inzibati və bəzi hallarda cinayət
məsuliyyəti daşıyırlar.
Beləliklə, iqtisadi baxımdan mübadilələr məcmusu olan iqtisadiyyat və həm də
aqrar iqtisadiyyat hüquqi baxımdan müqavilələr məcmusu kimi öz mövcudluğunu
qoruyub saxlayır və inkişaf edir. Dövlətin vəzifəsi də məhz bu müqavilələrin lazımı
şəkildə icrası üçün əlverişli hüquqi mühiti yaratmaqdır. Əks halda icra olunmayan və ya
27

Bax: “AR-nin Mülki Məcəlləsi”, Bakı-Qanun-2001, səhfə: 239-427;
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lazımı şəkildə icra olunmayan müqavilələrdən ibarət iqtisadiyyatda heç vaxt yüksək
səmərəlilik əldə etmək olmaz və ümumiyyətlə iqtisadi sistem qeyri-işlək bir vəziyyətə
düşmüş olar. Çünki səmərəli iqtisadiyyat mənafelərin uzlaşdığı və reallaşdığı
iqtisadiyyat hesab olunur ki, bu da özünü bazar subyektlərinin azad iradə ifadəsi olan
müqavilə sistemində göstərir.
Göründüyü kimi yuxarıda sosialist aqrar sektoru ilə bazar iqtisadiyyatı aqrar
sektorunun

əsas

xüsusiyyətlərinə,

onlar

arasındakı

əsas

fərqlərə,

sosialist

iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçidin obyektiv zəruriliyinə, həyata keçiriləcək
keçid prossesinin aqrar sektordakı əsas hədəflərinə və ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına
keçid şəraitində dövlətin bütövlükdə iqtisadiyyatda və xüsusi olaraq da aqrar sektorda
iqtisadi münasibətlərin tənzimləməsi prossesinin iqtisadi və hüquqi bazasına ətraflı
nəzər saldıq. Növbəti paraqrafda isə bu sektorda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar
həyata keçirilən islahatların mühüm istiqamətindən, özəlləşdirmə və yeni mülkiyyət
münasibətlərinin qurulmasından danışılacaq.
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2.2 Aqrar sahədə özəlləşdirmə və onun əsas prinsipləri
Aqrar sektorda sosialist iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid prossesinin
əsas istiqamətlərindən biri aparılan mülkiyyət münasibətlərinin transformasiyasıdır ki,
bu da əsasən dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və dövlətsizləşdirilməsi yolu ilə
həyata keçirilir. Dövlətsizləşdirmə və özəlləşdirmə anlayışları bəzən eyni mənada
işlədilsə də mahiyyət etibarilə bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, dövlətsizləşdirmə daha
geniş anlayışdır, kompleks tədbirlər sistemidir və özəlləşdirmə onun xüsusi bir
istiqaməti və ya həyata keçirilmə vasitələrindən biridir. Bu mənada dövlətsizləşdirmə
dedikdə, çoxukladlı iqtisadiyyata keçid prossesində iqtisadiyyatın idarə olunmasının
mərkəzsizləşdirilməsini, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimum səviyyəyə
endirilməsini, sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində dövlət inhisarının aradan
qaldırılmasını və çoxnövlü mülkiyyət münasibətləri sisteminin formalaşdırılmasını
nəzərdə tutan tədbirlər kompleksi başa düşüldüyü halda, özəlləşdirmə dedikdə, sadəcə
dövlət əmlakının idarə ediməsinin və ya mülkiyyətinin özəl bölməyə verilməsi və ya
satılması başa düşülür. Bu baxımdan dövlətsizləşdirmə və özəlləşdirmə tədbirləri
inkişaf etmiş ölkələrdə əsasən iqtisadiyyatın səmərəliliyinin artırılması məqsədi daşıdığı
halda, Azərbaycan Respublikasının da daxil olduğu keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə sistem
transformasiyasının ən effektli vasitələrindən biri kimi istifadə olunmaqdadır.
Ölkəmizin aqrar sektorunda aparılan özəlləşdirmə prossesi özünü aşağıdakı
istiqamətlərdə göstərir:
1. Torpaq islahatı və torpaq üzərində yeni mülkiyyət münasibətlərinin qurulması;
2. Sovxoz və kolxozların restrukturizasiyası və onların bazasında yeni mülkiyyət
münasibətlərinə əsaslanan təsərrüfatların qurulması;
3. Aqrar bölmənin istehsal-infrastruktur sahələrində yeni mülkiyyət münasibətlərinin
qurulması;
Torpaq islahatı tarixən bütün ölkə və xalqların bu və ya digər şəkildə şahidi
olduğu, çox böyük sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni aqt olmaqla mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Əslində onun mahiyyəti haqqında iqtisadi ədəbiyyatlarda ümumi bir fikir birliyi
yoxdur28. Kommunist sistemin ortaya çıxmasından əvvəl torpaq islahatı “hakim sosial

28

Toshihiko Kawagoe, “Agricultural Land Reform in Postwar Japan: Experience and Issues”, World Bank Policy
Research Working Paper 2111, May 1999, səhfə: 3;
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münasibətləri dəyişdirmədən iqtisadi və siyasi ziddiyyətləri həll etməyə yönəlmiş
qanunla tətbiq olunan instutsional yenilik”29 kimi qəbul olunurdu. Komunist
sistemdə isə bu prosses şiddətli revalyusiya şəklində baş vermiş, mövcud sosial-iqtisadi
qurluşu məhv etmək məqsədi güdürdü. Bunları nəzərə alaraq geniş şəkildə torpaq
islahatına mövcud vəziyyətə siyasi nəzarəti və sinifi srukturu dəyişdirməyə yönəlmiş
siyasi aqt kimi baxa bilərik. Bu zaman torpaq üzərində mülkiyyət və istifadə hüquqları
ya inzibati şəkildə, ya da stimullaşdırıcı bazar əmliyyatları vasitəsilə transfert edilir.
Torpaq islahatı elə bir prossesdir ki, onun nəticəsində aqrar sektorun istehsal
strukturu və üsulunda kompleks dəyişikliyə nail olmaq mümkündür. Məsələn, torpaq
islahatı proqramı kollektiv və dövlət mülkiyyətli təsərrüfat strukturlarını dağıtmağı və
böyük plantasiyaları kiçik fermer təsərrüfatlarına ayırmağı nəzərdə tutursa, bu təkcə
gəlir və sərvət bölgüsünə təsir etməyəcək, həm də fermerlərin uyğunlaşdığı istehsal
məhsulları və texnologiyaları da dəyişdirəcəkdir. Bununla yanaşı prosses aqrar sektorda
marketinq institutlarının, əmək bazarı strukturunun və menecment sistemlərinin də
dəyişilməsini stimullaşdıracaqdır.
Torpaq islahatı həm də siyasi və iqtisadi məqsədlər daşıya və ya onların hər ikisini
özündə birləşdirə bilər. Məsələn, islahat torpaq əmlakını yenidən bölüşdürərək sosial
sabitliyə nail olmağı nəzərdə tutursa bu siyasi məqsəd, torpaq üzərində iqtisadi-hüquqi
münasibətləri dəyişdirməklə aqrar istehsalda müəyyən səmərəliliyə nail olmağı nəzərdə
tutursa iqtisadi məqsəd sayılır və bunlar bəzən bir-birilə ziddiyyət də təşkil edə bilərlər.
Məhz bu baxımdan ölkəmizin də daxil olduğu sosialist sistemindən bazar iqtisadi
sisteminə keçid prossesində olan ölkələrdə aparılan torpaq islahatı bütövlükdə
transformasiya prossesinin tərkib hissəsi olduğundan həm siyasi, həm də iqtisadi
məqsədləri özündə birləşdirən islahat modeli kimi qiymətləndirilməlidir.
Keçmiş Sovet Respublikalarında torpaq islahatının başlanğıcı əslində hələ bu
qurum dağılmamışdan öncə, 1990-cı il fevral ayında qəbul olunmuş “SSRİ və Müttəfiq
Respublikalar Torpaq Qanunvericiliyinin Əsasları” (Principles of Legislation of the
USSR and Union Republics on Land) adlı qanunun qəbulu ilə başlamışdır. Məhz həmin
sənəd Müttəfiq Respublikalara torpaq münasibətləri sahəsində özlərinin xüsusi

29

De Janvry Alain, “The Role of Land Reform in Economic Development: Policies and Politics”, American Journal of
Agricultural Economics, 63, May, 1981, pp. 384-392, səhfə: 384-385;
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qanunlarının qəbul edilməsinə icazə verirdi ki, bu da torpaq islahatı prossesinin
başlanması demək idi. Həmin dövrdən Azərbaycan Respublikasında qəbul olunan əksər
qanunlarda ölkədə torpaq da daxil olmaqla əmlak üzərində mülkiyyətin əvvəlki illərdən
fərqli olaraq sadəcə dövlət mülkiyyəti formasında deyil, müxtəlif mülkiyyət
formalarında ola bilməsi öz əksini tapmışdır. Xüsusilə, “AR iqtisadi müstəqilliyinin
əsasları haqqında” Konstitusiya Qanununun(25.05.1991) 3-cü maddəsi, “AR dövlət
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aqtının(18.10.1991) 22-ci maddəsi, bütövlükdə
“Mülkiyyət haqqında” AR Qanunu(09.11.1991) və “AR Konstitusiyası”nın 13 və 29cu maddələri ilə torpaq da daxil olmaqla ölkədə əmlak üzərində dövlət, bələdiyyə və
xüsusi olmaqla 3 formada mülkiyyət hüququnun olması təsbit edilmişdir.Beləliklə,
sonradan aparılacaq torpaq islahatı da məhz torpaq üzərində bu mülkiyyət formalarının
formalaşdırılmasına xidmət etməli idi. Həqiqətən də “Aqrar islahatların əsasları
haqqında” Qanunun 5-ci maddəsi və “Torpaq islahatı haqqında” Qanunun 1-ci
maddəsi ilə açıq şəkildə göstərilir ki, torpaq islahatının məqsədi dövlət və bələdiyyə
torpaqlarını ayırmaq və müvafiq qaydada xüsusi mülkiyyətə verilməsindən ibarətdir. Bu
zaman həmin torpaqlar aşağıdakı yollarla formalaşır:
Dövlət torpaqları
9 №-li Əlavənin məlumatlarından göründüyü kimi islahatlar nəticəsində 8600 min
ha olan ümumi torpaq fondunun 3800 min ha və ya 44,2%-i dövlət mülkiyyətində
saxlanılır ki, bunlara da “Torpaq islahatı haqqında” AR Qanununun 6-cı maddəsinə
əsasən aşağıdakı torpaqlar aiddir:
 Dövlət hakimiyyət orqanlarının yerləşdiyi torpaqlar;
 Dövlət obyektləri, magistral boru kəmərləri, nəqliyyat, rabitə və müdafiə obyektləri,
dövlət sərhəd zolaqları, mühüm meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin yerləşdiyi
torpaqlar;
 Yay və qış otlaqları, mal-qara düşərgələri və köç yollarının torpaqları;
 Meşə fondu torpaqları(dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələrinin meşələri də daxil
olmaqla);
 Xəzər dənizinin AR-ə mənsub olan bölməsinin su fondu torpaqları;
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 Təbiəti mühafizə, təbii-qoruq, sağlamlaşdırma, istirahət, tarixi-mədəniyyət
təyinatlı torpaqlar, habelə üzərində təsərrüfat fəaliyyəti qadağan edilmiş qanunla
qorunan ərazilərin torpaqları;
 Dövlət elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin, onların təcrübə bazalarının, maşınsınaq stansiyalarının, dövlət sort-sınaq xidmətinin, toxumçuluq və damazlıq
təsərrüfatlarının torpaqları;
 Dövlət müəssisə idarə və təşkilatların daimi istifadəsində olan və ya dövlət
obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş torpaqlar;
 Dövlət ehtiyat fondu torpaqları;
Bu torpaqlar dövlətin müstəsna mülkiyyətində olmaqla yanaşı qanunla müəyyən
edilmiş qaydada istifadəyə və ya icarəyə verilə bilərlər. Onların istifadəsi və mühafizəsi
sahəsində dövlət idarəetməsini öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları aparır və bu torpaqların bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə verilməsi yalnız
qanunla təyin edilir.
Bələdiyyə torpaqları
Bələdiyyə torpaqları 2100 min ha və ya ümumi torpaq fondunun 31,4%-ni təşkil
etməklə müvafiq inzibati ərazi daxilində dövlət mülkiyyətində saxlanılan və xüsusi
mülkiyyətə verilən torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlardan ibarətdir. Bu torpaqlara
ümumi istifadədə olan torpaqlar, fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar
və ehtiyat fondu torpaqları aiddir30:
 Ümumi istifadədə olan torpaqlara, bir qayda olaraq, şəhərlərin, qəsəbələrin və kənd
yaşayış

məntəqələrinin,

küçələrin,

meydanların,

parkların,

meşə-parkların,

sututarların, stadionların, idman meydançalarının altındakı, habelə əhalinin malqarası üçün örüş sahələri, yerli əhəmiyyətli və təsərrüfatdaxili yolların, tarlaqoruyucu
meşə zolaqlarının, yerli əhəmiyyətli su təsərrüfatı obyektlərinin, hidrotexniki
qurğuların və ümumi istifadədə olan digər obyektlərin yerləşdiyi torpaqlar;
 Fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlara onların daimi və ya
müvəqqəti (qısamüddətli və uzunmüddətli) istifadəsində, eləcə də icarəsində
istifadəsində olan bələdiyyə torpaqları;

30

“Torpaq islahatı haqqında” AR Qanunu, 16.07.1996, maddə:7;
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 Ehtiyat fondu torpaqlarına isə yaşayış məntəqələrinin perspektiv inkişafı üçün
ayrılan torpaqlar, hüquqi və fiziki şəxslərin istifadə və icarə hüququna xitam verilən
bələdiyyə torpaqları və ehtiyat məqsədləri daşıyan digər bələdiyyə torpaqlarından
ibarətdir;
Ehtiyat fondu torpaqları həm də qanunvericiliyə uyğun olaraq ümumi istifadəyə,
fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsinə, icarəsinə və AR vətəndaşlarının və hüquqi
şəxslərinin mülkiyyətinə verilə bilər. Onun kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları kənd
təsərrüfatı istehsalı üçün yalnız istifadəyə və icarəyə aşağıdakı növbəliliyə əməl etməklə
verilir: müvafiq ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər; AR-nin müvafiq
rayonunun (şəhərinin) ərazisində yaşayan torpaq payı almamış fiziki və hüquqi şəxslər;
müvafiq ərazidə torpaq payı almış fiziki və hüquqi şəxslər; AR-nin digər fiziki və
hüquqi şəxsləri; əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici ölkələrin hüquqi
şəxsləri;
Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlara sərəncam verilməsi, həmin torpaqların
istifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetmə yalnız bələdiyyələrə məxsusdur.
Xüsusi mülkiyyət torpaqları
AR-də torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin ilkin mənbəyi kimi Əlavə №7-də də
göstərildiyi üzrə ümumi torpaq fondunun 24,4%-ni əhatə edən 2100 min ha-lıq pulsuz
özəlləşdiriləcək ərazilərdir. Sonradan bu mülkiyyət formalı torpaqların dövlət və
bələdiyyə torpaqlarının digər qanuni yollarla əldə edilməsi nəticəsində artırılması da
mümkündür. Beləliklə ilkin dövrdə xüsusi mülkiyyətli torpaqlar aşağıdakı yollarla
formalaşır:
 Vətəndaşların qanuni istifadəsindəki torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi:
“Torpaq islahatı haqqında” Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən vətəndaşların qanuni
istifadəsindəki fərdi yaşayış evlərinin, həyətyanı sahələrin, fərdi, kollektiv və
kooperativ bağların, dövlət bağçılıq təsərrüfatlarının idarəçiliyindəki bağların altında
olan torpaqlar islahat zamanı əvəzsiz olaraq onların mülkiyyətinə verilir. Qanunun
10-cu maddəsinə əsasən də bağ sahələrinin torpaqları özəlləşdirilən zaman onların
üzərindəki tikililər, ağaclar və digər obyektlər də əvəzsiz olaraq bağ sahiblərinin
mülkiyyətinə keçir. Bu zaman həmin özəlləşdirilən sahələrlə bağlı şəhadətnamə
vətəndaşların ərizələri və o torpaqlardan istifadənin qanuniliyini təsdiq edən sənədlər
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əsasında mülkiyyət hüququnun qeydiyyatını həyata keçirən dövlət orqanı
tərəfindən verilir;
 Sovxoz və kolxoz torpaqlarının özəlləşdirilməsi: Kolxoz və sovxoz torpaqlarının
özəlləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər “Torpaq islahatı haqqında” Qanunun 11-16-cı
maddələrində ətraflı şəkildə öz əksini tapmışdır. Həmin normalara əsasən sovxoz
(dövlət mülkiyyətində saxlanan müəssisələr istisna olmaqla) və kolxozların
özəlləşdirilən torpaqları onların daimi istifadəsindəki torpaqlarından bələdiyyənin
ehtiyat fonduna ayrılan torpaqlar çıxılmaqla müəyyən edilir. Əgər sovxozların
bazasında dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisəsi yaradılırsa, bu zaman həmin
ərazidə özəlləşdirilən torpaqlar yeni müəssisənin istehsal məqsədləri üçün tələb
olunan və bələdiyyənin ehtiyat fonduna verilən torpaqlar çıxılmaqla müəyyən
edilməlidir. İslahat zamanı bələdiyyənin ehtiyat fonduna sovxoz və kolxozların kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlarının 5 faizindən çox olmayan hissəsi, kənd təsərrüfatına
az yararlı və yararsız torpaqları isə bütövlükdə ayrılır. Bu zaman bələdiyyə ehtiyat
fonduna ayrılan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların ölçüsü və yeri yerli islahat
komissiyaları ilə birlikdə rayon aqrar islahat komissiyaları tərəfindən sovxozun və
kolxozun torpaq ehtiyatlarından, torpaq payı almaq hüququ olanların sayından və
rayon üzrə adambaşına düşən orta torpaq payından asılı olaraq müəyyən edilir.
İslahat zamanı həll edilməli olan məsələlərdən biri nazirlik, komitə, şirkət,
birlik, müəssisə, idarə və təşkilatlara yardımçı kənd təsərrüfatı üçün verilmiş
torpaqların statusu ilə bağlıdır. Qanuna əsasən bu torpaqlar AR Prezidentinin
müəyyən etdiyi qaydada ya onların istifadəsində saxlanılır, yaxud da bütövlükdə və
ya qismən əvvəlki istifadəçilərinə qaytarılır.
Ölkəmizdə həmçinin “Torpaq islahatı haqqında” Qanun qəbul olunanadək
sovxoz və kolxoz torpaqlarında bir sıra təsərrüfatlararası müəssisələr, kooperativlər,
kiçik müəssisələr, kəndli-fermer təsərrüfatı müəssisələri yaradılmışdı və bu zaman
onların istifadəsində olan torpaqların hüquqi statusu da həll edilməsi zəruri olan
məsələlərdən idi. Qanuna əsasən bu təsərrüfatların istifadəsində olan torpaqların
həmin ərazi üçün müəyyən edilmiş pay normasından çox olan hissəsi özəlləşdirilən
torpaqlara qatılır və bu zaman yalnız təsərrüfatlararası müəssisələrdə bu torpaqlar
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payçı təsərrüfatların torpaqlarına daxil edilirdi. Həmçinin müəssisələrin torpaq
sahəsi torpaq payından az olduqda onlara əlavə torpaq verilməsi də nəzərdə
tutulmuşdur.
Beləliklə, torpaq payları təyin edilərkən onların ölçüsü sovxoz və ya kolxozun
özəlləşdirilən torpaqlarının sahəsindən, keyfiyyətindən və torpaq payı almaq hüququ
olan subyektlərin sayından asılı olaraq ümumi özəlləşdirilən torpaq sahəsinin
subyektlərin sayına bölünməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir;
Yuxarıdakı cədvəldən də gördüyümüz kimi 2004-cü il 1 yanvarına olan
məlumatlara əsasən torpaq islahatı demək olar ki başa çatmış və torpaq payı alacaq
şəxslərin artıq 97%-ə qədəri öz paylarına sahib olmuşdur.
Artıq başa çatmış bu prossesin konseptual baxımdan qıymətləndirilməsi çox
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən burada həmin qiymətləndirməni Dünya Bankının
iqtisadçıları olan Zvi Lerman, Csaba Csaki və Gershon Feder tərfindən istifadə edilən
metodologiyaya uyğun həyata keçirməyə çalışacağıq31. Həmin iqtisadçılar keçid
iqtisadiyyatı ölkələrində torpaq islahatı prossesinin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə
uyğunluğu baxımından aşağıdakı kriteriyalar üzrə qiymətləndirilməsini tövsiyə edirlər:
 Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin qəbul edilməsi səviyyəsi (the attitude toward
private ownership of land);
 Torpaq

üzərində

mülkiyyət

və

istifadə

hüquqlarının

ötürülə

bilmə

səviyyəsi(transferability of property and use rights);
 Torpaqların bölüşdürülməsi strategiyası(land allocation strategy);
 Torpaq özəlləşdirməsində təzminat və ya bölüşdürmə formalarına üstünlük
verilməsi səviyyəsi(privatization by restitution or distribution);
Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət hüququnun qəbul edilməsi aqrar sektorda
bazar iqtisadiyyatının qurulmasının vacib elementlərindən biridir. Lakin keçid
iqtisadiyyatı ölkələrinin təcrübəsinə nəzər saldıqda görürük ki, onların bəziləri bu
hüququ tam şəkildə tanımış(Mərkəzi və Şərqi Avropanın bütün ölkələri, Baltikyanı
ölkələr, Transqafqaz ölkələri, Rusiya, Ukrayna, Moldova,Türkmənistan və Qırğızıstan),
bəziləri qismən tanımış

31

(Qazaxstan və Belarusda yalnız ev təsərrüfatı torpaqlarının

Daha ətraflı bax: Zvi Lerman, Csaba Csaki, and Gershon Feder, “Land Policies and Evolving Farm Structures in
Transition Countries”, World Bank, January, 2002;
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xüsusi

mülkiyyət

altında

olmasına

icazə

verilir),

bəziləri

isə

heç

tanınmamışdır(Tacikstan və Özbəkistanda torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətə icazə
verilmir). Göründüyü kimi bir Transqafqaz ölkəsi kimi Azərbaycanda islahatlar
nəticəsində bütün torpaqların potensial olaraq xüsusi mülkiyyətdə ola biləcəyi təsbit
edilmişdir ki, bu da bazar prinsiplərinə tam uyğun hesab olunur.
Lakin torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət hüququnun tanınması hələ mülkiyyət
hüququnun tam olaraq bazar prinsiplərinə uyğun qurulması demək deyildir. Bunun
davamı olaraq torpaq üzərində mülkiyyət və istifadə hüquqlarının ötürülə
bilməsinin də təmin edilməsi zəruridir. Alqı-satqı, icarə, lizinq və.s kimi bazar
əməliyyatları ilə ötürülən bu hüquqlar imkan verir ki, torpaqlar ondan daha səmərəli
istifadə edənlərin əllərində olsun, onun istifadə edilməyən hissələrinin başqaları
tərəfindən becəriləməsi təmin edilsin, biznesini genişləndirmək istəyənlər yeni torpaq
sahələrini asanlıqla əldə edə bilsin və bütövlükdə mülkiyyətçi öz torpağından bir
daşınmaz əmlak kimi digər iqtisadi əməliyyatlarda da istifadə edə bilsin. Nəticədə aqrar
sektorda yüksək bir məhsuladarlığın əldə edilməsinə də xidmət edilmiş olunar. Təcrübə
göstərir ki, bu sahədə də keçid ölkələrinin torpaq islahatı prossesində fərqli yollar
seçilmişdir. Belə ki, islahat prossesində bəzi ölkələr bu hüquqlarının ötürülməsini tam
şəkildə (Mərkəzi və Şərqi Avropa, Baltikyanı və Transqafqaz ölkələri), bəzi ölkələr
qismən(Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda icarə hüququ tam, alqı-satqı hüququ isə
məhdud şəkildə tanınmış, Türkmənistanda alqı-satqı hüququ tam tanınsa da icarə
hüquqları tanınmamış, Tacikistanda torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət olmadığından
alqı-satqı hüququ da olmamış, icarə hüququ isə tam tanınmış, Belarusda isə icarə
hüquqları tanınmamış və alqı-satqı hüququ isə məhdud şəkildə tanınmışdır), bəzilərində
isə heç tanınmamışdır (Qırğızısatnda bu hüquqlar 1998-də tanınsa da 5 illik moratorium
qoyulmuş, Özbəkistanda həm torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət yoxdur və həm də icarə
hüququ qadağan edilmişdir). Ölkəmizin torpaq islahatı prossesində bu hüquqlar da tam
şəkildə tanınmışdır. Belə ki, “Torpaq islahatı haqqında” Qanunun 17-ci maddəsinə
görə torpaq mülkiyyətçisi ona sahiblik, ondan təyinatına görə istifadə etmək, icarəyə
vermək, satmaq, bağışlamaq, dəyişmək, girov qoymaq, vərəsəlik üzrə və irsən vermək
kimi bütün hüquqlara malikdir ki, bu da bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə tam uyğun
gəlir. Adı çəkilən Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən isə bu hüquqların yalnız xarici
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subyektlərə münasibətdə məhdudlaşdırıldığının şahidi oluruq. Belə ki, əcnəbi və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər, beynəlxalq birliklər və təşkilatlar,
habelə xarici dövlətlər ölkəmizdə torpaq sahələrini yalnız icarə hüququ əsasında əldə
edə bilərlər.
Bazar prinsipləri baxımından torpaq islahatı prossesini qiymətləndirən zaman
nəzərə alınmalı olan kriteriyalardan biri torpaqların bölüşdürmə strategiyasıdır. Bu
baxımdan keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə pay bölgüsü formasında(the form of share
distribution) və fiziki formada(the form of physical plots) bölgü strategiyalarının
fərqləndiyini görürük.
Pay bölgüsü sisteminə görə torpaqların özəlləşdirilməsi bir-birindən elə də
ayrılmayan iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə torpaqlar vahid dövlət
mülkiyyətindən kollektiv təsərrüfatlarda çalışan və həmin ərazilərdə yaşayan kəndlilərin
kollektiv mülkiyyətinə verilir. Başqa sözlə torpaqlar fərdi qaydada deyil, kollektiv
formada “özəlləşdirilir”. İkinci mərhələdə isə fərdlər həmin kollektiv mülkiyyətdə
özlərinin payını əks etdirən şəhadətnamələr əldə edirlər. Adətən “torpaq payları”(land
shares) kimi ifadə olunan bu şəhadətnamələr torpaqları fiziki baxımdan əks
etdirmədiyindən professor Zvi Lerman tərəfindən “sənəd payları”(paper shares)
adlandırılmışdır32. Tam şəkildə Rusiya, Ukrayna, Qırğızıstan, Qazaxıstan və
Tacikstanda tətbiq olunan bu sistem mütəxxəsislər tərəfindən mülkiyyətçilərin öz
torpaqları üzərində mülkiyyət və istifadə hüquqlarını ötürə bilmə imkanlarını
məhdudlaşdırdığından bazar prinsiplərinə tam uyğun hesab olunmur.
Fiziki formada bölgü sistemində isə torpaqlar birbaşa fiziki şəkildə mülkiyyətçilərə
paylanır. Mərkəzi və Şərqi Avropa, Baltikyanı ölkələr, Ermənistan və Gürcüstan
tərəfindən tətbiq olunan bu sistemi mütəxxəsislər əvvəlki sistemə nisbətən bazar
prinsiplərinə daha uyğun hesab edirlər. Çünki bu zaman torpaq sahibi öz torpağını
praktiki olaraq istənilən bazar əməliyyatlarına cəlb etmək imkanlarına malikdir.
Moldova və Azərbaycanda isə başlanğıcada Rusiya və Ukraynadakı kimi pay
bölgüsü sistemi qəbul edilsə də, sonralar kütləvi şəkildə həmin pay sənədlərinin fiziki
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Johan Swinnen and Ayo Heinegg, “On the Political Economy of Land Reforms in the Former Soviet Union”,
Katholieke Universiteit Leuven, LICOS Centre for Transition Economics, http://www.econ.kuleuven.ac.be/licos, Belgium,
Discussion Paper 115/2002, səhfə: 4-5;

59
33

ərazilərə çevrilməsi prossesi aparıldı . Bu baxımdan ölkəmizdə tətbiq olunan sistemi
qarışıq bölüşdürmə strategiyası adlandırsaq daha doğru olar. Məhz pay torpaqlarının
bölüşdürülməsinin bu qədər uzanmasının əsas səbəblərindən biri də bu sistem olmuşdur.
Keçid ölkələrində torpaqların özəlləşdirilməsi zamanı qarşıya çıxan əsas prinsipial
məsələlərdən biri torpaq payı alacaq subyektlərin təyin edilməsi olmuşdur. Bu zaman
təzminat(restitution) və bölüşdürmə(distribution) adlı iki fərqli sistem ortaya
çıxmışdır.
Əsasən Mərkəzi və Şərqi Avropa və Baltikyanı ölkələrdə tətbiq olunan təzminat
sisteminə əsasən torpaqlar milliləşdirmə və kollektivləşdirmə nəticəsində torpaqlarından
məhrum olunmuş subyektlər və ya onların varisləri arasında bölüşdürülmüşdür.
Sovetlər Birliyinin əksər ölkələrinə xas olan bölüşdürmə sistemində isə torpaqlar
kəndlilər və təsərrüfat işçiləri arasında bölüşdürülmüşdür.
Rumuniya və Macarıstanda isə bu sistemlərin hər ikisindən istifadə edilmişdir ki,
bu da ədalətliliyin təmin edilməsi baxımından mütəxxəsislər tərəfindən ən yaxşı variant
hesab olunur.
Bu baxımdan ölkəmizdə təzminat sistemindən istifadə edilməmiş, bölüşdürmə
sisteminə üstünlük verimişdir. Belə ki, “Torpaq islahatı haqqında” Qanunun 12-ci
maddəsinə əsasən sovxoz və kolxozların özəlləşdirilməsi zamanı pay almaq hüququ
olan subyektlər belə təyin edilmişdir:
 Sovxoz və kolxozlarda daimi işləyən şəxslər;
 “Torpaq islahatı haqqında” Qanun qüvvəyə mindiyi günədək daimi yaşayış yeri
sovxozun və kolxozun ərazisində olan şəxslər;
 Sovxoz və kolxozdan təqaüdə çıxmış və müvafiq rayonun(şəhərin) ərazisində
yaşayan şəxslər;
 Sovxoz və ya kolxozun ərazisindən həqiqi müddətli hərbi qulluğa çağırılmış və
müvəqqəti qaib olmuş şəxslər;
 “Torpaq islahatı haqqında” Qanun qüvvəyə mindiyi günədək sovxoz və ya
kolxozun

ərazisində

yaradılmış

və

təyinatına

uyğun

fəaliyyət

göstərən

təsərrüfatlararası müəssisələrin, kooperativlərin, kiçik müəssisələrin, kəndli(fermer)
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təsərrüfatlarının və digər kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələrinin təsisçiləri və
əsas iş yeri həmin müəssisələr olan şəxslər;
Adı çəkilən Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən AR-nin ərazi bütövlüyü uğrunda
döyüşlərdə həlak olanların ailələrinə, əlil olmuş müharibə veteranlarına və Çernobıl
qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə əlavə
bir torpaq payının verilməsi də nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da özəlləşdirmə prossesinin
sosial tərəfinə misal ola bilər.
Göründüyü

kimi

ölkəmizdə

aparılan

torpaq

özəlləşdirilməsi

prossesində

milliləşdirmə və kollektivləşdirmə nəticəsində öz torpaqlarını itirmiş şəxslər və ya
onların varislərinin nəzərə alınmaması aparılan islahatların çatışmayan cəhəti kimi
qiymətləndirilə bilər.
Aqrar sektorda aparılan özəlləşdirmə prossesinin digər mühüm bir istiqaməti də
sovxoz və kolxozların resturkturizasiyası sahəsindədir. Ölkəmizdə bu məsələlərin
həllinin hüquqi bazası 18 fevral 1995-ci ildə sovxoz və kolxozların istifadəsindəki
torpaqdan və əmlakdan pay almaq hüququ olan şəxslər tərəfindən təsərrüfatın hər hansı
təşkilati-hüquqi formasının könüllü seçilməsinə və yaradılmasına təminat vermək
məqsədilə qəbul olunmuş “Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” qanundur.
Sovxoz və kolxozların islahatı prossesində islahatın obyekti kimi onların istifadəsində
olan torpaq və əmlak çıxış edir. Bu zaman torpaq islahatı “Torpaq islahatı haqqında”
qanunla tənzimlənsə də, əmlakın bölgüsü bu qanunla tənzimlənir. Qanunun 2-ci
maddəsinə əsasən sovxoz və kolxozun əmlakından pay almalı olan subyektlər
aşağıdakılardır:
 Sovxoz və kolxozların daimi işçiləri və üzvləri;
 Sovxoz və kolxozdan pensiyaya çıxmış şəxslər;
 Sovxoz və kolxozdan müddətli hərbi xidmətə çağrılmış şəxslər;
 Sovxoz və kolxozdan seçkili dövlət orqanlarına seçilmiş şəxslər;
İslahat zamanı dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələri əmlakı özəlləşdirilən
və əmlakı dövlət mülkiyyətində saxlanılan müssisələrə bölünmüşdür. Belə ki,
toxumçuluq, cins mal-qara və damazlıq təsərrüfatları, atçılıq zavodları, elmi-tədqiqat və
tədris müəssisələrinin təcrübə bazaları, vəhşi heyvandarlıq sovxozları və dövlət
əhəmiyyətli digər müəssisələrin yalnız əsas istehsal məqsədlərini təmin etmək üçün
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tələb olunan əmlakı dövlət mülkiyyətində saxlanılır, qalan əmlak isə özəlləşdirilir. Bu
zaman həmin müəssisələrdəki əmlak payı qanunun 11-ci maddəsinə əsasən aşağıdakı
ardıcıllıqla müəyyənləşdirilir:
1. Əmlak inventarlaşdırılır və qiymətləndirilir;
2. Müəssisənin debitor və kreditorlarla haqq-hesabı aparılır və əmək haqqı üzrə borclar
ödənilir;
3. Əmlakdan pay almaq hüququ olan şəxslərin siyahısı müəyyən edilir;
4. Müəssisənin əmlakında bölünməyən və bölünən hissələri təyin edilir (ümumi
istifadəsi zəruri hesab edilən əmlak bölünməyən, yerdə qalan əmlak bölünən
əmlakdır);
5. Əmlak payları əmək fəaliyyəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir və mülkiyyətçilərə
verilir(qanunun 9-cu maddəsinə əsasən fərdi əmlak payları pay almaq hüququ olan
şəxslərin qərarı ilə naturada fərdi və ya birgə sahibkarlığa əsaslanan xüsusi
mülkiyyətə də verilə bilər);
Kolxoz əmlakının bölüşdürülməsi isə 12-ci maddəyə əsasən kollektivin ümumi
yığıncağının qərarı əsasında aparılır. Yəni burada düzgün olaraq kolxozlara müstəqillik
verilir.
10 №-li Əlavədən göründüyü kimi 1970 ədəd olan sovxoz və kolxozların 41
qanuna uyğun olaraq 41-i dövlət mülkiyyətində saxlanılmış, 1929-u isə islahata məruz
qalmışdır. Məhz bu təsərrüfatların ümumi əmlakının 6,9%-i “Sovxoz və kolxozların
islahatı haqqında” qanunun 9-cu maddəsinə əsasən dövlət mülkiyyətində saxlanılmış,
22,9%-i adı çəkilən qanunun 10-cu,“Aqrar islahatların əsasları haqqında” qanunun
isə 6 və 8-ci maddələrinə əsasən bələdiyyə mülkiyyətinə, qalan 70,2% isə xüsusi
mülkiyyətə verilmişdir. Beləliklə, göstərilən tarixə qədər əmlakın bölüşdürülməsi
demək olar ki, başa çatmışdır.
Nəticədə sovxoz və kolxozların torpaq və əmlakı bölüşdürülsə də onların yerində
“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” Qanunun 13-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş və bazar prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən dövlət k/t istehsalı müəssiələri,
məhdud məsuliyyətli müəssisə formasında fəaliyyət göstərən birgə təsərrüfatlar,
kooperativlər və təsərrüfatlararası müəssisələr, səhmdar cəmiyyətləri, fərdi müəssisə
formasında fəaliyyət göstərən kəndli(fermer) təsərrüfatları, şərikli-payçı və şərikli
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müəssisə formasında fəaliyyət göstərən k/t müəssisələri, müəssisələr birliyi
formasında fəaliyyət göstərən birliklər, assosiasiyalar və digər mütərəqqi təsərrüfatçılıq
formaları yaradılmış və yaradılmaqdadır.
Aqrar bölmədə özəlləşdirmənin sonuncu istiqaməti isə bu sektorda istehsalinfrastruktur sahələrində yeni mülkiyyət münasibətlərinin qurulması sahəsində
olmuşdur. Bura aşağıdakılar aiddir:
 Meliorasiya və su təsərrüfatı obyektləri;
 Emal sənayesi və istehsal infrastrukturu obyektləri;
 Sosial infrastruktur obyektləri;
Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində mülkiyyət münasibətlərini dəyişdirmək və
suyun pullu istifadəsini tətbiq etməklə ondan istifadənin səmərəliliyini yüksəltmək
məqsədi güdülür. Bu zaman iri su mənbələri, meliorasiya və suvarma sistemləri, onların
istismarı müəssisələri və digər obyektlərin dövlət mülkiyyətində saxlanılması,
təsərrüfatdaxili meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin isə sovxoz və kolxozların
qərarı ilə bələdiyyə mülkiyyətinə və ya islahat nəticəsində yaranan mülkiyyətçilərin
sərəncamına verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Emal sənayesi və istehsal infrastrukturu obyektləri bələdiyyə və dövlət
mülkiyyətində ola bilər və “Aqrar islahatların əsasları haqqında” qanunun 7-ci
maddəsinə əsasən özəlləşdirilə bilər. Bələdiyyə müəssisəsi özəlləşdirilərkən satılır və ya
səhmləşdirilir. Əgər müəssisə satılırsa, üstünlük kollektiv uzvlərinə və xammal
istehsalçılarına verilir, səhmləşdirildikdə isə nəzarət zərf paketi xammal istehsalçılarına
güzəştli şərtlərlə satılır, müəyyən hissəsi kollektiv üzvlərinə pulsuz verilir, qalan
səhmlər isə ümumi qaydada satılır. Bu zaman müəssisə emal müəssisəsidirsə, onun
dəyrinin 10%-ə qədərinin bələdiyyə mülkiyyətində saxlanılmasına icazə verilir. Dövlət
mülkiyyəti altında olan bu tipli müssisə və obyektlərin özəlləşdirilməsi isə
özəlləşdirmənin

birinci

mərhələsində

“Dövlət

mülkiyyətinin

özəlləşdirilməsi

haqqında” (07.01.1993) AR Qanunu və buna uyğun olaraq təsdiq edilmiş “AR-də
1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqamı”
(29.09.1995), ikinci mərhələsində isə yenidən qəbul olunmuş “Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi haqqında”(16.05.2000) AR Qanunu və qəbul edilmiş “AR-də dövlət
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əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət proqramı”(10.08.2000) adlı normativ
aktlara uyğun həyata keçirilir.
Sovxoz və kolxozların balansındakı sosial infrastruktur obyektləri üzərində
mülkiyyət məsələləri isə əmlak payı almaq hüququ olan şəxslərin qərarı ilə həll edilir.
Bu zaman həmin obyektlərin əsas təyinatının dəyişdirilməsinə yol verilmədən səhiyyə,
bədən tərbiyəsi və idman obyektləri, uşaq baxçaları və körpələr evi, ümumtəhsil
məktəbləri və digər obyektlərin birgə sahibkarlığa əsaslanan xüsusi mülkiyyətdə
qalması və ya bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi, kommunal təsərrüfat, istilik və su
sistemləri, məişət xidməti, ticarəti, ictimai iaşə obyektlərinin isə satılması və ya birgə
sahibkarlığa əsaslanan xüsusi mülkiyyətə verilməsi və ya mənzil fondunun
özəlləşdirilməsinə dair qanuvericiliyə uyğun olaraq kirayəçilərin mülkiyytinə verilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Beləliklə, bu paraqrafda ölkəmizdə aqrar sektorda aparılan islahatların mühüm
mexanizmləindən biri olan özəlləşdirməyə ətraflı şəkildə nəzər saldıq və bu zaman öz
araşdırmamızı üç istqamətdə-torpaq islahatı, sovxoz və kolxozların islahatı və aqrar
sektor istehsal-infrastruktur obyektlərinin islahatı istiqamətlərində həyata keçirərək
aparılan özəlləşdirmə prossesinin məqsədi, istiqamətləri, əhatə dairəsi, həyata keçirilmə
forma və metodları və əsas prinsiplərini mövcud qanunvericilik və dünya təcrübəsi
əsasında şərh etməyə çalışdıq. Növbəti paraqrafda isə aparılan islahatlardan sonra aqrar
sektorda iqtisadi əlaqələr və onların müasir vəziyyətinə toxunulacaq.
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2.3 Aqrar sektorda iqtisadi əlaqələr və onların müasir vəziyyəti
Aqrar sektorda bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı aparılan islahatlar bu sektorda
təkrar istehsalın bütün sferalarında baş verən iqtisadi əlaqələrin də yenidən qurulmasına
gətirib çıxarmışdır. Hal-hazırda müxtəlif mülkiyyət və təşkilatı-hüquqi fromada
fəaliyyət göstərən bütün aqrar sektor vahidləri öz təsərrüfat müstəqilliyinə malikdir və
digər bazar subyektləri ilə iqtisadi əlaqələrini mülki qanunvericilikdə göstərilən
formalar üzrə və öz sərbəst iradələrinə əsaslanaraq bağladıqları müqavilələr vasitəsilə
qururlar.
11 №-li Əlavədən göründüyü kimi aqrar təsərrüfat vahidləri öz fəaliyyətləri
zamanı bütün iqtisadi əlaqələrini kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının təşkili,
bölüşdürülməsi, mübadiləsi və istehlakı sferalarında həyata keçirdikləri iqtisadi
əməliyyatlar nəticəsində formalaşdırırlar.
Bazar iqtisadiyyatında aqrar təsərrüfatlar öz istehsal faktorlarını dövlətin həyata
keçirdiyi proteksionist siyasətin nəticəsində meydana gələn bəzi istisna hallardan başqa
əsasən tələb və təklif mexanizmi üzrə fəaliyyət göstərən azad bazarlar vasitəsilə əldə
edirlər.
Aqrar subyektlər torpaqları torpaq bazarı vasitəsilə təmin edirlər. Bu zaman
mülkiyyət və istifadə hüquqları “Torpaq bazarı haqqında” Qanunun 5-ci maddəsində
göstərilən torpağın alqı-satqısı, nizamnamə fonduna pay kimi verilməsi, girovu,
dəyişdirilməsi, bağışlanması, vərəsəlik qaydasında keçməsi və istifadə və icarə
hüquqlarının başqasına keçməsi kimi əqdlər yolu ilə əldə edilir. Əqdlərin bağlanması
birbaşa, hərrac və müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilə bilər ki, bu zaman onların
qiyməti normativ qiymətlərdən aşağı olmamaq şərtilə torpağın keyfiyyəti, tələb və
təklifin səviyyəsi kimi bir sıra amillərin təsiri ilə formalaşır. Bütün əqdlər müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarında qeydiyyatdan keçririlir və bu zaman müxtəlif rüsumların
alınması da nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə, aqrar təsərrüfatlar özlərinin sahib olduqları
torpaq sahələrini digər bazar əqdləri vasitəsilə artıra bilmə imkanlarına malikir. Halhazırda ölkəmizdə torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi tam
şəkildə başa çatmadığından torpaq bazarı elə də yüksək inkişaf etməmişdir.
Aqrar təsərrüfatlar öz əmək resurslarını əmək bazarında müstəqil şəkildə fərdi
əmək müqavilələri bağlayaraq təmin edirlər. Bu zaman işçi və işəgötürən arasında əmək
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funksiyası, əmək şəraiti, əməyin ödənilməsi kimi bütün məsələləri özündə əks etdirən
fərdi əmək müqavilələri əsas hüquqi sənəd sayılır. 2004-cü ilin məlumatına görə
ölkəmizdə ümumi məşğul əhalinin 1497 min nəfəri, başqa sözlə 40%-i aqrar sektorda
çalışır.
Kənd təsərrfatında istifadə edilən istehsal faktorlarından maşın və avadanlıqlar bu
sektorda

məhsuldarlığın

artırılmasında

müstəsna

əhəmiyyətə

malikdir.

Yük

avtomobilləri, traktorlar, pambıq və taxılyığan maşınlar, silos və yemyığan kombaynlar
kimi texniki vasitələri əhatə edən bu məhsullar onların istehsalı, satışı və lizinqi ilə
məşğul olan bazar subyektləri ilə bağlanan müvafiq müqavilələr vasitəsilə təmin edilir.
Bu zaman lizinq firmaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ölkəmizdə aqrar
istehsalçılar hələ yüksək kapitala malik olmadığından onlar bu kifayət qədər bahalı
texnikanı satın almaq imkanına malik olmurlar və bunların əksəri mövsümü istifadə
edilən texnika olduğundan çox vaxt onların icarəyə götürülməsi daha sərfəli variant
kimi çıxış edir. Doğurdan da statistikaya nəzər saldıqda görürük ki, kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin əsas istehsal fondlarının strukturunda bina, tikili və ötürücü qurğuların
xüsusi çəkisi 1995-ci ildəki 44,8%-dən 2003-cü ildə 81,9%-ə yüksəldiyi halda, maşın və
avadanlıqların payı 18,4%-dən 10,2%-ə, nəqliyyat vasitələrinin payı isə 6,4%-dən
3,8%-ə enmişdir. Bu məqsədlə 23 oktyabr 2004-cü il tarixli prezident sərəncamına
əsasən yaradılmış “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Nəzarət zərfi 100% dövlətə məxsus olan bu cəmiyyət dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait
hesabına kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq yolu ilə hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə
verilməsini və ya satılmasını təmin edir.
Bazar iqtisadiyyatında bütün sektorlarda olduğu kimi aqrar sektorda da
təsərrüfatlar maliyyə resurslarının mühüm hissəsini kredit resursları hesabına
formalaşdırırlar. Kredit resursları Milli Bankdan bu xidməti həyata keçirmək üçün
xüsusi lisenziyaya malik kommersiya bankları və digər kredit təşkilatları tərəfindən
təmin edilir. Ümumi halda bu təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətləri ilə bağlı
hazırladıqları biznes-plan və kreditin alınması üçün zəruri təminatı ifadə edən əmlakın
kredit təşkilatına təqdim edilməsi ilə əldə edilir. Bir sözlə kredit təşkilatı ilə təsərrüfat
subyekti arasında biri kreditlə bağlı münasibətləri tənzimləyən kredit, digəri isə girovla
bağlı münasibətləri tənzimləyən girov müqaviləsi olmaqla iki ayrı müqavilə bağlanır.
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Hal-hazırda 40-dan çox kommersiya bankı ilə yanaşı sahibkarları kredit resursları
təmin etmək məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondu fəaliyyət göstərir. Əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən Fond öz vəsaitlərini
hal-hazırda müsabiqə yolu ilə seçilmiş 14 müvəkkil bank vasitəsilə sahibkarlıq
subyektlərinə paylayır. Bu banklar həmin vəsaitləri öz adlarından və öz risqləri hesabına
yerləşdirirlər və onlar kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı öncül istiqamətlər
üzrə real, perespektivli və investisiya marağı doğuran layihələrin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilir. Bu zaman fondun kreditləri aşağıdakı şəkildə differensiallaşdırılmışdır:
 1000 $ ekvivalentinədək – mikrokreditlər;
 1000 $ -10000 $ ekvivalentinədək – kiçik həcmli kreditlər;
 10000 $-30000 $ ekvivalentinədək – orta həcmli kreditlər;
 30000 $-100000 $ ekvivalentinədək – böyük həcmli kreditlər;
Kredit vəsaitləri ən çoxu 5 il müddətinə verilir və istifadə müddətlərinin ilk 2/3
dövrünə güzəşt müddəti müəyyən edilir ki, bu müddət ərzində də sahibkarlar ancaq faiz
borclarını ödəyirlər. Faizin illik dərəcələri aşağıdakı şəkildə təyin edilmişdir:
 KİV-in inkişafı layihələrinin müəyyənləşdirilməsi üzrə kredit məbləğinin 0,5%-i
həcmində;
 İstehsal və emal yönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə kredit məbləğinin 2%i həcmində;
 Qeyri-istehsal sahələri üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi üzə kredit məbləğinin
4%-i həcmində;
 Mikrokreditlər üzrə kredit məbləğinin 1,5%-i həcmində;
Müvəkkil banklar isə bu faiz dərəcələrinə özlərinin faiz dərəcələrini əlavə edirlər
və bu yuxarıdakı kredit dərəcələri də daxil olmaqla 7%-i (KİV üzrə 5%-i) aşmamalıdır.
Beləliklə, aqrar sahibkarlar illik maksimum 7%-lik dərəcə ilə Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun kredit resurslarından istifadə edə bilirlər. Lakin bu Fondun resursları
məhdud, digər kommersiya banklarının kredit dərəcələrinin və tələb etdikləri girov
məbləğinin yüksək,

xüsusilə də əksərininin qısamüddətli olması bütün sahibkarlıq

subyektləri kimi aqrar sahibkarlıq subyektlərinə də kredit resurslarını əldə etmək
baxımından çətinliklər yaratmaqdadır.
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Aqrar

təsərrüfatların

fəaliyyətində

vaxtaşırı

tətbiq

etdikləri

mütərəqqi

texnologiyalar onların məhsuldarlığının və rəqabət qabliyyətinin artırılması yolunda
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ümumi şəkildə ingiliscədən götürülmüş “know-how”
termini ilə ifadə olunan bu texnologiyaların müxtəlif formaları mövcuddur və onların
yaradılması, qorunması və istfadəsi ilə bağlı yaranan münasibətlər ölkəmizdə
“Müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında” (5.06.1996), “Seleksiya naliyyətləri
haqqında”(15.11.1996) və “Patent haqqında”(10.06.1997) AR qanunları ilə
tənzimlənir. Aqrar təsərrüfatların ən çox ehtiyac duyduğu yeniliklər seleksiya
naliyyətləridir ki, bunlara da seleksiya işi nəticəsində yaradılmış cəmiyyət üçün faydalı
bitki sortları, heyvan cinsləri, onların hibridləri, xəttləri, krossları və klonları aiddir. Bu
naliyyətlər onları yaradanlar tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində seleksiya
naliyyəti kimi patentləşdirilir və onlar üzərində müəlliflik hüquqlarını rəsmiləşdirirlər.
Bu naliyyətlərdən istifadə etmək istəyən aqrar subyektlər isə bunu patent sahibləri ilə
bağladıqları müstəqil lisenziya müqavilələri yolu ilə reallaşdırırlar. Qanun lisenziyasız
belə naliyyətlərdən istifadəni qadağan edir və onlardan istifadə nəticəsində patent
sahiblərinə patent haqqı ödənilməsini nəzərdə tutur.
Kənd təsərrüfatında istehsal əvvəlki paraqraflarda da göstərdiyimiz kimi yüksək
risqlilik şəraitində davam etdiyindən aqrar təsərrüfatlar sığorta kompaniyalarının
xidmətlərindən də tez-tez istifadə edirlər. 2004-cü ilin məlumatına görə ölkəmizdə 22-i
milli, 7-i müştərək olmaqla 29 sığorta kompaniyası fəaliyyət göstərir ki, bunların da
aqrar sektordakı fəaliyyəti çox zəifdir. Bu sektorda sığorta fəaliyyətinin gücləndirilməsi
məqsədilə 18 iyun 2002-ci ildən “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması
haqqında” AR Qanunu fəaliyyət göstərir. Aqrar istehsalçılar öz əmlaklarının
sığortalanmasının sığorta kompaniyaları ilə bağladıqları könüllü müqavilələr vasitəsilə
həyata keçirirlər. Bu zaman sığortalı tərəfindən sığorta kompaniyasına(sığortaçı)
ödəniləcək sığorta haqqı sığortaçı tərəfindən təyin edilən sığorta tarifləri əsasında
hesablanır, sığorta hadisəsi(təbii fəlakət və ya digər hallarda) baş verdikdə sığortaçı
tərəfindən sığortalıya ödəniləcək vəsaitin maksimum həddini göstərən sığorta məbləği
isə belə hesablanır:
 Bitkilər üzrə onların məhsulunun dəyərinin azı 70%-i məbləğində;
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 K/t heyvanları, ev quşları, dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar, arı ailələri üzrə
hüquqi şəxslərdə-onların balans dəyərinin, fiziki şəxslərdə isə bazar qiymətinin azı
80%-i məbləğində;
 K\t təyinatlı bina, tikili, qurğu, avadanlıq, maşın, nəqliyyat vasitəsi və digər əmlak
üzrə bazar qiymətinin tam məbləğində;
Qanunda kənd təsərrüfatı istehsalçılarına sığorta haqqlarının ödənilməsi sahəsində
dövlət yardımlarının ödənilməsi qaydaları da öz əksini tapmışdır.
Kənd təsərrüfatı istehsalçıları istehsal etdikləri məhsulları birbaşa və topdansatış
ticarət şəbəkələri vasitəsilə azad bazarlarda, tələb və təklif əsasında formalaşan sərbəst
qiymətlərlə reallaşdırırlar. Bəzi məhsulların istehsalı, satışı və qiymət səviyyəsi ilə
bağlı isə dövlət xüsusi siyasət həyata keçirdiyindən bəzən onların reallaşdırılması fərqli
qaydalarla da həyata keçiriliə bilər. Məsələn, “Taxıl haqqında”(16.06.2000) AR
Qanununun 8-ci maddəsinə görə fövqəladə hallarda istehlakçıların taxıl məhsullarına
olan tələbatını ödəmək, dövlət taxıl ehtiyatlarını formalaşdırmaq, beynəlxalq öhdəlikləri
yerinə yetirmək və lazım gəldikdə, daxili taxıl bazarında kəskin qiymət dəyişmələrinin
qarşısını almaq məqsədilə AR-də Dövlət Taxıl Fondu fəaliyyət göstərir. Əsasən taxıl
birjası vasitəsilə yerli istehsal, zərurət yarandıqda isə idxal hesabına formalaşan bu
fonda taxıl tədarük etmək məqsədilə dövlət sifarişçi orqanları hər il təminatlı minimum
qiymətlərlə taxıl tədarükü barədə KİV-də elan dərc etdirirlər və istehsalçılarla
(malgöndərənlərlə) əvvəlcədən müqavilə bağlayırlar. Tədarük zamanı taxıl birjasında
faktiki qiymətlər yüksək olduqda, tədarük edilən taxılın qiymətinin təminatlı minimum
həddinə müvafiq əlavələr edilir. Bu zaman müqavilə əsasında yerli istehsalçılardan
tədarük edilən taxılın dəyərinin 30%-dən az olmayan hissəsinin avans qaydasında
əvvəlcədən ödənilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
Bununla yanaşı aqrar istehsalçılar “Dövlət satınalmaları haqqında” (27.12.2001)
AR Qanununa müvafiq olaraq dövlət tərəfindən satın alınan digər kənd təsərrüfatı
məhsulları ilə bağlı keçirilən tenderlərdə də iştirak edə bilərlər və qanuna görə belə
tenderlərin keçirilməsi zamanı nəzərdə tutulan tender şərtlərində yerli istehsalçılara
güzəştlərlə bağlı maddələrin olması da mümkündür.34

34

“Dövlət satınalmaları haqqında” AR Qanunu, 27.12.2001,maddə: 2;
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Beləliklə, aqrar istehsalçılar öz məhsullarını həm dövlət orqanları, həm yerli
topdan və pərakəndəsatış təşkilatları və həm də xarici təsərrüfat subyektləri ilə
bağladıqları müxtəlif müqavilə formaları ilə reallaşdırırlar.
Kənd təsərrüfatında istehsal yüksəldikcə aqrar subyektlərin istehsal etdikləri
məhsulların reallaşdırılması ilə bağlı yaranan iqtisadi əlaqələri də ildən-ilə genişlənir və
ölkə sərhədlərini aşaraq ən uzaq xarici ölkələrə qədər uzanır. 12 №-li Əlavənin
məlumatlarından görürük ki, islahatların aparılmağa başlanıldığı 1996-cı ildən bu vaxta
qədər kənd təsərrüfatı istehsalı orta hesabla hər il 5%-ə qədər armış, bu sektorun
məşğulluqdakı payı da 1996-cı ildəki 31,8%-dən 2003-cü ildə 40%-ə yüksəlmişdir.
Bununla yanaşı həmin illər ərzində aqrar sektorun ÜDM-dəki payı 33,1%-dən 19,8%-ə
düşərək ciddi bir azalma göstərmişdir ki, bu da digər sektorların, xüsusilə neft
sektorunun iqtisadiyyatda daha yüksək xüsusi çəkiyə yüksəlməsi ilə izah oluna bilər. Bu
illər ərzində aqrar sektorda təsərrüfat subyektlərinin strukturuna nəzər yetirdikdə
görürük ki, fermer təsərrüfatları da daxil olmaqla hüquqi şəxs yaradaraq fəaliyyət
göstərən subyektlərin sayında azalma, fiziki şəxs formasında fəaliyyət göstərənlərin
sayında isə artım müşahidə edilir ki, bu da sektorda müəssisələşmənin zəif olmasının
göstəricisidir. Hal-hazırda bu sektorda 12-i xarici investisiyalı olmaqla 8125 müssisə,
10305 ədəd isə hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyekti əmtəə və
xidmətlərin istehsalı ilə məşğul olurlar.
İslahatların başlandığı dövrdən indiyədək əksər kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalında artım müşahidə edilsə də, pambıq, tütün, üzüm və çay yarpağı kimi strateji
əhəmiyyətli məhsulların istehsalında ciddi azalma müşahidə edilmişdir ki, bunları sovet
dövründəki rəqəmlərlə ümumiyyətlə müqayisə etmək mümkün deyildir. Bununla yanaşı
bu dövrlər ərzində məhsuldar mal-qara sayında da donuzlar istisna olmaqla artım davam
etmişdir.
Beləliklə, islahatlardan sonrakı dövrdə kənd təsərrüfatında daxili tələbatın
ödənilməsi baxımından müsbət meyllər əmələ gəlsə də ölkənin ixrac potensialında ciddi
geriliklər özünü göstərmiş, bununla yanaşı istehsal həcmi və məhsuldarlıq mövcud
imkanlar baxımından xeyli aşağı olmuşdur.
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Hal-hazırda istehsal olunan istehsal olunan əksər kənd təsərrüfatı məhsulları
daxili bazarda reallaşır, sadəcə meyvə və tərəvəz sahəsində istehsalın müəyyən hissəsi,
xüsusilə qonşu ölkələr olmaqla ixrac edilir.
Beləliklə, bu fəsildə ölkəmizdə keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorun
tənzimlənməsinin müasir vəziyyəti ilə tanış olduq. Bu zaman aqrar təsərrüfatların
fəaliyyətinin

bütün

mərhələlərində

ortaya

çıxan

iqtisadi

münasibətlərin

tənzimlənməsində yeni iqtisadi və hüquqi bazaya nəzər salınmış, bu sektorda keçid
prossesinin əsas elementi hesab olunan özəlləşdirmə, onun bütün istiqamətləri üzrə
mövcud normativ-hüquqi aqtlara əsaslanaraq şərh edilmiş və ən nəhayət aparılan
islahatlardan sonra aqrar sektorda yaranmış yeni iqtisadi münasibətlər sistemi,
təsərrüfatlar arası iqtisadi əlaqələrin xarakteri, onların miqyası müxtəlif kəmiyyət və
keyfiyyət göstəriciləri əsasında qiymətləndirilmişdir. Növbəti və sonuncu fəsildə isə bu
sektorda iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi prossesinin daha da təkmilləşdirilməsi
üzrə hal-hazırda görülən tədbirlər və dünya təcrübəsi qiymətləndirilərək potensial
imkanların ortaya çıxarılmasına çalışılacaqdır.
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Fəsil III: Aqrar sektorda iqtisadi münasibətlərin
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
3.1 Aqrar sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsinin iqtisadi-hüquqi əsasları
XX əsrin sonlarına doğru aqrar sektor da daxil olmaqla Azərbaycan Respublikası
iqtisadiyyatının əksər sahələrində bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı aparılan radikal
islahatlar demək olar ki, başa çatmaq üzrə idi və bu dövrdən başlayaraq iqtisadi
tənzimlənmənin qarşısında yeni bir mərhələ - islahatlar nəticəsində yaranmış yeni bazar
münasibətləri və strukturlarının kəmiyyət və keyfiyyət baxımından daha da
təkmilləşdirilməsinə imkan verən inkişaf strategiyalarının qurulması və reallaşdırılması
mərhələsi dayanmışdır.
Bu baxımdan aqrar sektorda həmin mərhələnin ölkə Prezidentinin “Aqrar
islahatların sürətləndirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında” 22 mart 1999 118 №li fərmanının verilməsi ilə başlandığını qeyd etmək mümkündür. Həmin fərman
çərçivəsində kənd təsərrüfatı istehsalçıları torpaq vergisi istisna qalan bütün vergilərdən
5 il müddətinə azad edilmiş(hal-hazırda bu müddət müvafiq qaydada 1 yanvar 2009-cu
ilədək uzadılmışdır), 26 mart 1999-cu ildə qəbul olunan “Sovxozların, kolxozların və
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan digər hüquqi və fiziki
şəxslərin(emal müəssisələrindən başqa) vergi borclarının silinməsi haqqında”
Qanunla adı çəkilən subyektlərin 1999-cu ilin 1 yanvar tarixinə olan və bu Qanun
qüvvəyə mindiyi günədək ödənilməmiş vergi borcları, onlara tətbiq edilən maliyyə
sanksiyaları və hesablanmış peniyalar(həyətyanı sahələr üçün hesablanmış torpaq
vergisindən başqa) silinmiş, həmin gün NK-nın qəbul etdiyi “Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalçılarına neft məhsullarının güzəştli satışı barədə” 49 №-li
qərarı əsasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və Dövlət Neft
Şirkətinin hazırladığı Qaydalar əsasında adı çəkilən təsərrüfat subyektlərinə aradakı
fərqin dövlət büdcəsi hesabına Dövlət Neft Şirkətinin təchizat təşkilatlarına ödənilməsi
şərti ilə 30 min ton A-76 benzini, 120 min ton dizel yanacağı, 6 min ton M-8V1 və M12VB motor yağlarının təxminən yarı qiymətə satılması nəzərdə tutulmuş, habelə aqrar
istehsalçılara kredit resurslarının ayrılması və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Görülən tədbirlərin davamı olaraq 9 noyabr 1999-cu ildə bir növ aqrar sahədə aparılan
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islahatlara yekun vurma xarakteri daşıyan “1999-2000-ci illərdə AR-də aqrar
islahatların dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına
kömək göstərilməsinə dair Dövlət Proqramı haqqında” 203 №-li Prezident fərmanı
verildi. Proqramda aqrar islahatın dərinləşdirilməsinə dövlət himayəsi aşağıdakı əsas
istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuşdu:
 Aqrar sahədə əmlakın özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması: Burada əvvəki
fəsildə haqqında geniş danışdığımız sovxoz və kolxoz əmlakının, aqrar sahənin emal
və müvafiq xidmət sahələrinin özəlləşdirilməsinin və kənd sosial infrastruktur
obyektlərinin mülkiyyət formasının müəyyənləşdrilməsinin başa çatdırılması
nəzərdə tutulur;
 Torpaq islahatının başa çatdırılması: Torpaq paylarının, bununla bağlı mülkiyyət
hüquqlarını təsdiq edən sənədlərin paylanması, habelə həyətyanı sahələr üzərində
mülkiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsinin başa çatdırılması və torpaq bazarı
institutlarının yaradılma işinə kömək edilməsi kimi tədbirləri əhatə edir;
 Meliorasiya

və

su

təsərrüfatı

sahəsində

islahatların

sürətləndirilməsi:

Torpaqların meliorativ vəziyyətinə və sudan istifadəyə dövlət nəzarətinin təmin
edilməsi, təsərrüfatdaxili meliorasiya və irriqasiya sistemləri üzərində mülkiyyət
hüquqlarının müəyyən edilməsi, sudan təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edənlərin
hüquq və mənafelərinin qorunması məqsədilə ölkədə Sudan İstifadəedənlər
Assosiasiyasının yaradılmasına metodiki köməklik göstərilməsi tədbirlərinin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur;
 Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına dövlət yardımı: Kredit, sığorta,
texnologiyalar, təchizat-satış şəbəkələri, idxal-ixarc kimi bir sıra sahələrdə aqrar
sahibkarlarlığın inkişafına xidmət edən geniş tədbirlər kompleksini əhatə edir;
 Aqrar sahədə idarəetmə sisteminin islahatı: ASK-nın bütün həlqələrində dövlət
idarəetmə

orqanlarının

funksiyalarının

bazar

iqtisadiyyatı

prinsiplərinə

uyğunlaşdırılması və onların yenidən təşkil edilməsini nəzərdə tutur;
 Kəndin sosial inkişafı: Kənd təsərrüfatı əmtəə istehslçılarının sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və kəndlərdə sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi tədbirlərinin
həyata keçirilməsindən ibarətdir;
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 Aqrar sahənin elmi, normativ-hüquqi təminatı və kadr hazırlığı: Göstərilən
istiqamətlərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan ümumi xarakterli tədbirlərlə yanaşı
aqrar sahədə elmi tədqiqat işlərini inkişaf etdirmək və xarici ölkələrlə əməkdaşlığı
genişləndirmək məqsədi ilə ölkədə Kənd Təsərrüfatı Elmi Mərkəzinin və onun
regional strukturlarının yaradılması barədə təkliflərin hazırlanması kimi konkret
tədbiri də özündə birləşdirir;
 Aqrar sahənin informasiya təminatı: Fermerləri elmi informasiya və metodiki
məsləhətlərlə təmin etmək məqsədilə informasiya sisteminin bütün sahələri üzrə
kompleks tədbirlərdən ibarətdir;
Proqramın yerinə yetirilməsilə əlaqədar olaraq mülkiyyət mənsubiyyəti olmayan
daxili təsərrüfat meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin mülkiyyət münasibətlərinin
müəyyənləşdirilməsi və onların müvafiq strukturların balansına verilməsinin təmin
edilməsi ilə əlaqədar müvafiq nazirliklər tərəfindən təkliflər hazırlanmış və bunlar
əsasında NK 15 mart 2000-ci il tarixli 43 №-li qərar qəbul etmiş, Aqrar Elm Mərkəzi və
onun regional strukturlarının yaradılması barədə NK 16 dekabr 1999-cu il tarixli 190
№-li qərar qəbul etmiş və bununla bağlı təkliflər hazırlanaraq Dövlət Aqrar İslahat
Komissiyasında baxılmış, keçmiş sovxoz, kolxoz və digər kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin vaxtı keçmiş bank ssuda və digər borclarının restrukturizasiyası və
ödənilməsini təmin edən tədbirlərlə bağlı təkliflər hazırlanaraq Dövlət Aqrar İslahat
Komissiyasına təqdim edilmiş və nəticədə borcların silinməsi barədə 24 oktyabr 2000-ci
il tarixli AR Qanunu və 28 noyabr 2000-ci il tarixli Prezident fərmanı qəbul
olunmuş(nəticədə 2000-ci ildə həmin müəssisələrin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna
olan 110 mlrd. manat borcları silinmiş, islahat nəticəsində ləğv olunmuş müəssisələrin
47 mlrd. manatlıq ssuda borcları silinmişdir), Sudan İstifadəedənlər Assosiasiyası
yaradılması, Ərzaq Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı il bağlı normativ səndələr
hazırlanmış, sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə 2
may 2000-ci ildə “Kredit ittifaqları haqqında” Qanun qəbul olunmuş və digər
müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Göstərilənlərə paralel olaraq bu dövrlərdən başlayaraq
ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafının tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, 4 iyun 1999cu ildə ölkədə kiçik sahibkarlığa dövlət köməyinin iqtisadi, hüquqi, təşkilatı əsaslarını,
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forma və üsullarını müəyyən edən “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında”
Qanun qəbul olundu. Qanuna əsasən aqrar sektorda hüquqi şəxs yaratmadan fərdi
sahibkarlıqla məşğul olanlar və işçilərinin orta siyahı sayı 30 nəfərədək olan hüquqi
şəxs qismində sahibkarlıqla məşğul olanlar rəsmi şəkildə kiçik sahibkarlıq subyekti
kimi tanınır və dövlətin kiçik sahibkarlıqla bağlı həyata keçirdiyi bütün dövlət
proqramlarında iştirak edə bilərlər. Bundan sonra 17 avqust 2002-ci ildə “2002-2005-ci
illər üzrə AR-də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı” adlı geniş
miqyaslı sənəd qəbul edilmişdir. Proqramda 1997-2000-ci illər üzrə qəbul olunmuş
müvafiq proqramdan irəli gələn vəzifələrin əsasən yerinə yetirildiyi və bunun
nəticəsində ÜDM-nin 71%-nin, kənd təsərrüfatı istehsalının isə 99%-nin özəl bölmə
tərəfindən təmin edilməsi

qeyd olunmaqla yanaşı sahibkarlıqla məşğul olanların

mövcud imkanlardan az olması, özəl bölmədə strateji cəhətdən mühüm olan, struktur
formalaşdırıcı potensiala malik müəssisələrin zəif inkişaf etməsi, KOS-un ölkə
ixracında payının və strukturunun təkmilləşdirilməsinə təsirinin məhdud olması, KOS
müəssisələrinin 70%-nin Bakı və onun ətrafında cəmlənməsi qeyd olunaraq onun
regional inkişafının hazırkı səviyyəsinin ölkənin mövcud potensialına uyğun gəlməməsi
və daxili istehsalçılar arasında iqtisadi əlaqələrin zəifliyi də göstərilərək geniş miqyaslı
tədbirlər planı nəzərdə tutulmuşdur. Proqramın davamı olaraq 2002-ci ildə sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi və tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra addımlar
atılmışdır. İlk növbədə 27 avqust 2002-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
yenidən təşkil olunması məqsədilə yeni əsasnaməsi qəbul olunmuşdur. Əsasnaməyə
görə Fond İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərməklə dövlət büdcəsi,
dövlət əmlakının özəlləşdirilmə gəlirləri, fondun fəaliyyətindən daxil olan vəsait,
könüllü ianələr, yardımlar və qrantlar vasitəsilə maliyyələşdirilir. Əsasnamədən irəli
gələrək 27 avqust 2002-ci tarixli 779 №-li fərmanla “AR Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları” qaydaları təsdiq edilmiş, 13 sentyabr
2002-ci il İqtisadi İnkişaf Nazirinin 63 №-li əmri ilə ”AR Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun vəsaitinin istifadəsi üzrə müsabiqə komissiyası haqqında” Əsasnamə
təsdiq edilərək onun vəzifəsinin müsabiqə əsasında müvəkkil bankların seçilməsi
vasitəsilə Fondun vəsaitinin səmərəli istifadəsini təmin etməkdən ibarət olması,
komissiyanın funksiyaları, müvəkkil bankların seçilmə meyarları kimi məsələlər
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müəyyənləşdirilmiş, 28 noyabr 2002-ci il NK-nın 189 №-li “Ölkədə sahibkarlığın
inkişafı ilə bağlı digər mənbələrdə nəzərdə tutulan vəsaitlərin AR-nin Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunda cəmləşdirilməsi haqqında” Qərarı ilə dövlət büdcəsində
“Kiçik sahibkarlığa investisiya yardımı”, o cümlədən “Kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olmaq üçün məcburi köçkünlərə kreditlərin verilməsi”, “Fermer təsərrüfatlarına
kredit güzəştləri fondu” üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin, məşğulluq tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsi çərçivəsində yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı xərclərin və
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi nəticəsində əldə edilən pul vəsaitinin sahibkarlığa
dövlət koməyinin maliyyələşdirilməsi üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hissəsinin
Fonda cəlb olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsində atılan mühüm addımlardan biri
fəaliyyət

göstərilməsi

üçün

xüsusi

razılıq(lisenziya)

tələb

olunan

sahələrin

müəyyənləşdirilməsi istiqamətində olmuşdur. Belə ki, 2 sentyabr 2002-ci ildə
Prezidentin

“Bəzi

fəaliyyət

növlərinə

xüsusi

razılıq

(lisenziya)

verilməsi

qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanı ilə bu sahədə mövcud olan hərcmərcliyi aradan qaldırmaq məqsədilə lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli
orqan kimi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi təyin edilərək, xüsusi razılıq tələb olunan sahələrin
sayı 240-dan 30-a endirilmiş, hər sahədə xüsusi lisenziya verməli olan orqanlar açıq
müəyyənləşdirilmiş, sonradan artırılmasının mümkünlüyü şərti ilə 5 il müddətinə
verilən lisenziyaların alınması ilə bağlı verilən ərizələrə 15 gün müddətində müvafiq
orqan tərəfindən konkret qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda ASKda yalnız etil(yeyinti) spirtlərinin və alkoqollu içkilərin və tütün məmulatının istehsalı,
idxalı və satışı sahəsində fəaliyyətlə bağlı xüsusi lisenziyaların alınması nəzərdə
tutulmuşdur. Fərmandan irəli gələrək 7 noyabr 2002-ci il NK-nın 174 №-li “Fəaliyyət
növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün
tələb olunan əlavə şərtlər barədə” Qərarı ilə 25 fəaliyyət növü üzrə xüsusi
lisenziyanın verilməsinin əlavə şərtləri müəyyənləşdirilmiş, 18 noyabr 2002-ci ildə isə
180 №-li “Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan bəzi fəaliyyət növlərinə
xüsusi razılıq(lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri
barədə” Qərarı ilə bu sahədə dövlət rüsumları fəaliyyət növlərindən asılı olaraq
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minimum şərti maliyyə vahidinin 120 mislindən maksimum 5000 mislinədək olan
həddə dəyişərək konkret olaraq təsdiq edilmişdir.
10 sentyabr 2002-ci ildə sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsini daha da
artırmaq, sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi bazasını təkmilləşdirmək və ona zəruri
maliyyə dəstəyi vermək məqsədilə “Sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” adlı mühüm bir fərman da imazalanmışdır.
Fərmanda vergi sistemində dərəcələrin regionlar və sahələr üzrə differensiallaşdırılaraq
aşağı salınması və sadələşdirilmiş sistemin geniş yayılması, sosial sığorta haqqlarının
azaldılması, təbii inhisar qymətlərinin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq maliyyə-kredit
qurumlarının sahibkarlığın inkişafı məqsədilə ölkəyə ayırdıqları vəsaitlərdən səmərəli
istifadə edilməsi, daxili bazarı qoruyan və ixracı həvəsləndirən gömrük rüsumlarının
tətbiq edilməsi, sərbəst gömrük zona və anbarlarının yaradılması, kredit müqavilələrinin
genişlənməsini təmin etmək məqsədilə daşınmaz əmlakın vahid dövlət reyestrinin
yaradılması, inhisarçılığın qarşısının alınması və sağlam rəqabətin təmin edilməsi,
özəlləşdirmənin tam aşkarlıq təmin edilməklə sürətləndirilməsi, dövlət əmlakının
icarəyə verilməsi prossesinin təkmilləşdirilməsi, mərkəzləşdirilmiş uçot dərəcələrinin
aşağı salınması, uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisinin artırılması, sahibkarlığın
dövlət qeydiyyatı prosedurlarının sadələşdirilməsi və onların fəaliyyətinə dövlət
müdaxiləsinin qarşısının alınması ilə bağlı geniş miqyaslı tədbirlər öz əksini tapmışdır.
Bunlarla yanaşı 2003-2005-ci illərin dövlət büdcəsində sahibkarlığın inkişafına 250
mlrd. manat (2003-də 50 mlrd) vəsaitin ayrılması, KOS-un inkişafına yardım məqsədilə
Bakı şəhərində texnoloji biznes-inqubator mərkəzinin, sənaye şəhərciyinin və SərgiSatış Mərkəzinin yaradılması, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri
haqqında” və “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” qanunların qəbul
olunması, ayrı-ayrı rayonlarda sahibkarlığın biznes mərkəzlərinin yaradılması, xarici
investorların təsisçiliyi ilə mikrokredit bankının yaradılması kimi konkret tədbirlər də
öz əksini tapmışdır.
Digər tədbirlər isə sahibkarlıq subyektləri ilə dövlət nəzarət orqanları arasında
münasibətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinə olan yersiz
müdaxilələrin qarşısının alınması sahəsində olmuşdur. Bu məqsədlə 28 sentyabr 2002-ci
il tarixli ”Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması
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haqqında” Prezident fərmanı qəbul olunmuşdur. “İstehsalat, xidmət, maliyyəkredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların
qadağan edilməsi barədə” 1996-cı il 17 iyun tarixli 463 №-li və “Dövlət nəzarəti
sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin
aradan qaldırılması haqqında” 1999-cu il 7 yanvar tarixli 69 №-li fərmanların bir növ
davamı olan bu fərmanla DİN-də İqtisadiyyatda Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi ləğv
edilmiş, hüquq-mühafizə orqanlarının məhkəmə qərarıarından irəli gələn hallar istisna
olmaqla sahibkarlıq subyektlərinə müdaxilələri qadağan edilmiş, vergi-gömrük
nəzarətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər nəzərdə tutulmuş, şəhər və
rayon icra hakimiyyəti orqanlarında nəzarət və yoxlama funksiyasını yerinə yetirən
departament, idarə, mərkəz, büro və.s kimi qurumlar ləğv edilmiş, vergi orqanları
istisna olmaqla sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların yalnız İİN-nin nümayəndəsinin
iştirakı ilə həyata keçirilə bilməsi təsbit olunmuş, DYP-nin şəxsi heyəti 15% ixtisar
edilmiş, məhkəmələrin obyektivliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra müddəalar öz
əksini tapmış, Vergilər Nazirliyinin yoxlama-nəzarət funksiyalarını həyata keçirən və
müasir tələblərə cavab verməyən struktur bölmə işçiləri 40% ixtisar edilmiş, Nəzarət
Kitabçasından istifadənin səmərəliliyinin artırılmasının təmin edilməsi ilə bağlı işlərin
görülməsi, yoxlama-nəzarət orqanları ilə sahibkar subyektləri arasında partnyorluq
sazişlərinin bağlanması praktikasına keçidin təmin olunması, Vergilər Nazirliyinin
ibtidai-istintaq funksiyasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi kimi bir sıra məsələlər
öz əksini tapmışdır.
2002-ci ildə NK-nin 17 oktyabr 219 saylı sərəncamı ilə aqrar sektorun inkişaf
etdirilməsi, əsas istehsal vasitəsi olan torpaqların münbitliyinin artırılması, rəqabət
qabiliyyətli məhsul istehsalının təmin edilməsi və istehsalçıların ixrac fəaliyyətinin
stimullaşdırılması, emal və yeyinti sənayesinin xammala və əhalinin isə ərzaq
məhsullarına olan tələbatının yerli mənbələr hesabına ödənilməsini təmin etmək
məqsədi ilə “AR-də 2002-2006-cı illərdə aqrar bölmənin inkişafına dair” Proqram
da qəbul edilmişdir. Proqram aqrar sahibkarlıqda daxili tələbatın ödənilməsində müsbət
meyllərin əmələ gəlməsini göstərsə də, ölkənin ixrac potensialında ciddi geriliklərin,
məhsul istehsalının həcmi və məhsuldarlığın mövcud imkanlardan istifadə və
səmərəlilik baxımından aşağı səviyyədə olmasını da qeyd etmişdir ki, bu da öz
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növbəsində təsərrüfatların iqtisadi inkişafını və genişlənməsini ləngidir. Proqrama
görə bitkiçilik sahəsində məhsul həcminin və məhsuldarlığın aşağı səviyyədə olmasına
əsas səbəb yüksək məhsuldar toxum növlərinin kifayət qədər olmaması, bitki mühafizə
vasitələrinin, kimyəvi maddələrin çatışmaması, təsərrüfatdaxili suvarma şəbəkələrinin
bərbad vəziyyətə düşməsi, suyun çatışmaması, torpaqların şorlaşması, münbitliyinin
aşağı düşməsi və erroziyaya uğraması, emal sənayesinin iqtisadi cəhətdən zəifliyi,
məhsulun tədarükü, saxlama, qablaşdırma, daşıma, marketinq sistemlərinin yeni
təsərrüfatçilıq şəraitinə uyğun qurulmaması olduğu halda, heyvandarlıqda yem
bazasının zəifliyi, o cümlədən yay və qış otlaqlarının şorlaşması, erroziyaya uğraması,
təbii ot ehtiyatlarının azalması, xəstəliklərin artması, dərman preparatlarının
çatışmaması, baytarlıq xidməti şəbəkəsinin, damazlıq və seleksiya işlərinin aşağı
səviyyədə olmasıdır. Bu baxımdan Proqram aşağıdakı istiqmətlərdə komleks tədbirlərin
həyata keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur:
 Aqrar bölmədə zəruri strukturların yaradılmasının dəstəklənməsi;
 Torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmini;
 Kənd təsərüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası;
 Aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi;
 Aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı;
 Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması;
 Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;
 Ətraf mühitin bərpası və qorunması;
 Aqrar bölmənin hüquqi normativ bazasının təkmilləşdirilməsi;
 Aqrar

bölmənin

elmi-metodiki

təminatının

və

kadr

hazırlığı

sisteminin

təkmilləşdirilməsi;
Yuxarıdakı istiqamətlərdə göstərilən tədbirləri daha da sürətləndirmək və
sahibkarlığın inkişafını əsasən regionlara istiqamətlərndirmək məqsədilə sonrakı
dövrlərdə də bir sıra normativ-hüquqi aqtlar qəbul edilmişdir. Belə sənədlərdən ilki
“AR-də sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 24 noyabr
2003-cü il 4 №-li Prezident fərmanıdır. Fərmanda ölkənin ümumi sosial-iqtisadi inkişafı
ilə bağlı ayrı-ayrı dövlət orqanlarının qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuş və
bunlardan aqrar sahibkarlığa birbaşa aid olanlar arasında NK qarşısında qoyulan
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regionların yerli resursları və digər amillər nəzərə alınmaqla, onların sosial-iqtisadi
inkişafı məqsədilə müvafiq dövlət proqramı layihəsinin və aqrar sektorda islahatların
ikinci mərhələsinə başlamaq və bununla əlaqədar lazımı tədbirlərin görülməsini
sürətləndirmək məqsədilə (texniki servis mərkəzlərinin təşkili, fermerlərin texnika ilə
daha böyük həcmdə təmin olunması, toxumçuluq bazasının inkişaf etdirilməsi, yeni
emal müəssisələrinin yaradılması və.s) müvafiq təkliflərin 1 ay müddətində hazırlanaraq
dövlət başçısına təqdim edilməsini göstərmək olar. Fərmanın davamı olaraq ilk növbədə
11

fevral

2004-cü

ildə

“AR

regionlarının

sosial-iqtisadi

inkişafı

dövlət

proqramı(2004-2008)” qəbul olunmuşdur. Proqram regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın
təmin edilməsi məqsədilə 10 iqtisadi rayon üzrə ayrı-ayrı istiqmətlərdə konkret tədbirlər
paketini özündə birləşdirməklə yanaşı bu illər ərzində müxtəlif sahələr üzrə həyata
keçiriləcək siyasətin ümumi xarakteistikalarını da göstərmişdir. Bu baxımdan həmin
illər ərzində aqrar sektorda ümumi şəkildə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi
planlaşdırılmışdır35:
 Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi;
 Dövlət investisiyalarının əsasən istehsal müəssisələrinin bərpasına, regionların
infrastruktur və kommunal xidmət təminatının yaxşılaşdırılmasına, sosial obyektlərin
inşasına yönəldilməsi;
 Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına vergi tətillərinin tətbiq edilməsi;
 Aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrinə, fermer təsərrüfatlarına dövlətin maliyyə
yardımı proqramlarının davam etdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
istəyən əhalinin müxtəlif təbəqələrinə mikrokreditlərin verilməsi sxeminin
hazırlanması

və

bu

sektorda

layihələri

maliyyələşdiriləcək

mikrokredit

banklarının,kredit ittifaqlarının yaradılmasının dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatında
bazar prinsiplərinə əsaslanan sığorta sisteminin təşkilinin stimullaşdırılması;
 Fermerlər tərəfindən yetişdirilən məhsulların həm daxili, həm də xarici bazarlarda
satışına dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstəyin göstərilməsi, İxraca Yardım Fondunun,
birjaların, topdansatış anbarlarının, auksionların yaradılması;
 Baytar-sanitar, texniki nəzarət, fitosanitar, toxumçuluğun və damazlıq işlərinin
dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və maliyyələşdirilməsi;
35

“AR regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı(2004-2008)” 11.02.2004, səhfə: 15;

80

 Aqrotexservis xidmətləri şəbəkəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi;
 Mövcüd meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması, yeni
sistemlərin tikilməsi hesabına suvarılan torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması,
torpaqların şoranlaşmasının qarşısının alınması, magistral kollektorlar vasitəsilə şor
suların maneəsiz Xəzər dənizinə axıdılması;
 Su çatışmazlığının aradan qaldırılması, bu məqsədlə yeni su anbarlarının, magistral
kanalların və digər su təsərrüfatı obyektlərinin tikilməsi;
 Torpaqların eroziyasına qarşı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 Torpaqların rekultivasiyası layihələrinin hazırlanması;
 Torpaq kadastrının yaradılması;
 Ölkədə torpaq bazarının yaradılması;
 Torpaq sahələri üzərində mülkiyyət, istifadə və icarə hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi
prosedurlarının sadələşdirilməsi;
Proqram qəbul ediləndən bəri regionlarda aqrar sahibkarlığın inkişafı istiqamətində
atılan ən mühüm addımlardan biri kimi “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” verdiyi 23 oktyabr 2004-cü il tarixli sərəncamını
göstərmək olar. Sərəncama əsasən səhmlərinin nəzarət zərfi 100% dövlətə məxsus olan
və dövlət büdcəsindən bu məqsəd üçün ayrılan vəsait hesabına alınan kənd təsərrüfatı
texnikasının lizinq yolu ilə hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilməsini və ya
satılmasını həyata keçirən “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.
Cəmiyyətin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə 5 ilə qaytarılmaq şərtilə dövlət büdcəsi
layihələrində 2005-ci ildə 100 mlrd. manat və 2006-cı ildə 150 mlrd. manat vəsaitin
ayrılması nəzərdə tutulmuş, lizinq müqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə
müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid daşınar əşyaların isə idxal gömrük
rüsumundan və idxal zamanı ƏDV-dən azad olunması həyata keçirilmişdir.
Beləliklə, yuxarıda göstərdiyimiz bütün tədbirlərə nəzər saldıqda görürük ki,
ölkədə sahibkarlığın, xüsusilə də aqrar sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsinin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri daha çox inzibati-normativ xarakter daşıyır, lakin müasir
tənzimləmə tədbirlərinin “mühityaradıcı” xarakterli olması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Başqa sözlə, birbaşa tənzimləmə tədbirlərindən daha çox dolayı tənzimləmə
tədbirlərinə üstünlük verilməsi zəruridir.
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Bununla yanaşı onu da qeyd edək ki, aqrar sektorun inkişafı istiqamətində
xüsusilə növbəti illəri əhatə edəcək “AR-də 2002-2006-cı illərdə aqrar bölmənin
inkişafına dair Proqram” və “AR regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramı(2004-2008)” adlı sənədlərdə əksini tapmış təkmilləşdirmə istiqamətləri
əsasən düzgün təyin edilmiş və bu sahədə nəzərdə tutulan məqsədləri reallaşdırmağa
imkan verir, lakin həmişə olduğu kimi ölkəmizdə problem normativ-hüquqi sənədlərin
hazırlanması sahəsində deyil, onlardan irəli gələn müddəaların icrası sahəsindədir.
Hazırlanan

normativ-hüquqi

xarakterli

sənədlərin

reallaşdırılması

sahəsindəki

problemlərin ortaya çıxması digər amillərlə yanaşı, mühüm dərəcədə bu aqtlardan irəli
gələn vəzifələri həyata keçirəcək inzibati-instutsional quruluşun, başqa sözlə müvafiq
idarəetmə strukturlarının qeyri-təkmil xarakter daşımasından asılıdır. Məhz bu
baxımdan növbəti paraqrafda aqrar sektorda dövlət tərəfindən idarəetməni həyata
keçirən strukturlar və onların təkmilləşdirilməsi məsələləri üzərində dayanılacaq.
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3.2 Aqrar sektorun idarəetmə strukturları və onların təkmilləşdirilməsi
istiqamətləri
Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq iqtisadi münasibətlərin yenidən
qurulması ilə yanaşı bu münasibətlərin tənzimlənməsində və məqsədyönlü idarə
edilməsində mühüm rol oynayan dövlət idarəetmə orqanlarının statusu və instutsional
strukturu da yenidən qurularaq bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırılır. Keçmiş
SSRİ sistemindəki idarəetmə strukturlarından fərqli olaraq bazar iqtisadiyyatı
sistemində idarəetmə orqanları hüquqi dövlət prinsipinə uyğun olaraq təkcə oyun
qaydalarını müəyyənləşdirən deyil, həm də bu qaydalara əməl edən orqanlara çevrilirlər.
Başqa sözlə onların hüquq və vəzifələri mövcud qanunvericilik və sahib olduqları
əsasnamələrə uyğun konkret olaraq təsbit edilir.
Azərbaycan Respublikası da müstəqilliyini əldə etdikdən sonra iqtisadi sistem
olaraq bazar iqtisadiyyatını da seçməsilə idarəetmə orqanlarının yeni iqtisadi sistemin
tələblərinə uyğun qurulması məqsədilə struktur islahatarına başlamağa məcbur
olmuşdur. Aparılan islahatlar idarəetmənin bütün istiqamətləri ilə yanaşı ölkəmizdə
iqtisadiyyatın mühüm sahəsi olan aqrar sahəni də əhatə edir və bu zaman idarəetmə
strukturları əsasən aşağıdakı iqtiqamətlərdə islahatlara məruz qalır:
 Kənd təsərrüfatı orqanları sistemində aqrar islahatları aparan idarəetmə orqanları
ayrılır;
 İmperativ-inzibati strukturların idarəçilik orqanları birlik, assosiasiya və ya ASK
sahələrində kənd təsərrüfatına xidmət edən bu və ya digər sahələrin təsərrüfat
funksiyalarını həyata keçirən şirkətlərə çevrilir;
 Kənd təsərrüfatı istehsalı və emalı sahələrinin idarəçilik orqanlarının ayrılması və ya
birləşməsi baş verir;
 Kənd təsərrüfatı orqanlarının aqrar subyektlər üçün məcburi xarakter daşıyan
normativ aqtlar dərc etmək hüququ qalsa da maksimum şəkildə məhdudlaşdırılır və
əsasən torpaqların mühafizəsi və səmərəli istifadəsi, karantin tədbirlərinin və sanitarbaytar nəzarətinin həyata keçirilməsi məsələlərini əhatə edir;
 Dövlət idarəetmə orqanlarının göstərdiyi bir sıra xidmətlərin həyata keçirilməsində
mümkün olduğu qədər özəl bölməyə imkan yaradılır;
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Ölkədə aparılan aqrar islahatlar hüquq və vəzifələri və iş qaydaları müvafiq
əsasnamələrlə tənzimlənən və islahatla əlaqəli bütün maraq qruplarının bu prossesdə
iştirakını təmin etməyə şərait yaradan aşağıdakı komissiyalar tərəfindən həyata keçirilir:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası;
2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Aqrar İslahat Komissiyası;
3. Rayon aqrar islahat komissiyaları;
4. Yerli aqrar islahat komissiyaları;
Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası tərkibinə ASK idarəçiliyini həyata keçirən
mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarının rəhbərləri, İqtisadi İnkişaf, Maliyyə və Vergilər
Nazirliklərinin, Milli Bankın, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, Dövlət Statistika
Komitəsinin, ASK İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsinin, elmi
idarələrin və ictimaiyyətin nümayaəndələri daxil edilməklə Prezident tərəfindən təşkil
edilir, sədri təyin edilir və Komissiya Prezidentə hesabat verir. Komissiyanın vəzifələri
aşağıdakılardan ibarətdir36:
 Aqrar islahatın dövlət proqramını hazırlayır, Prezidentin təsdiqinə verir və həyata
keçirilməsini təşkil edir;
 İslahat qanunlarının tətbiqi üçün təlimatları, tövsiyələri və digər sənədləri, zəruri
materialları hazırlayır, onlara əməl olunmasını təmin edir;
 Dövlət mülkiyyətində saxlanılan və bələdiyyə mülkiyyətinə verilən obyektlərin
siyahısını müəyyənləşdirir və Prezidentə təqdim edir;
 İslahatın maliyyə təminatı ilə əlaqədar təkliflər verir, ayrılan vəsaitlərin bölgüsünü
aparır və təyinatı üzrə istifadəsini təmin edir;
 NMR-nin, rayon və yerli aqrar islahat komissiyalarının əsasnamələrini hazırlayır və
təsdiq edir;
 İslahatla əlaqədar daxil olmuş müraciətlərə baxır və.s;
Naxçıvan Muxtar Respublikası Aqrar İslahat Komissiyası tərkibi və sədri
Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası tərəfindən təsdiq edilərək muxtar respublikanın
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla Dövlət Aqrar İslahat Komissiyası ilə eyni əsaslarla
yaradılır və göstərilən vəzifələri muxtar respublika ərazisində həyata keçirir37.

36
37

“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında”AR Qanunu, 18.02.1995, maddə: 5;
“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında”AR Qanunu, 18.02.1995, maddə: 6;

84

Rayon Aqrar İslahat Komissiyası rayon(şəhər) icra hakimiyyətinin başçısı
tərəfindən təşkil olunur və onun tərkibi ilə bağlı sərəncamı müvafiq olaraq Dövlət və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Aqrar İslahat Komissiyası təsdiq edərək sədrini təyin
edir. Tərkibinə rayon (şəhər) icra hakimiyyətinin, keçmiş rayon xalq deputatlar
sovetinin, kənd təsərrüfatı idarəsinin, İİN-nin yerli şöbəsinin, torpaq şöbəsinin, statistika
idarəsinin, aqrar-sənaye kompleksi işçiləri həmkarlar ittifaqının rayon komitəsinin,
təsərrüfatların, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin daxil edildiyi komissiya
müvafiq olaraq Dövlət və Naxçıvan Muxtar Respublikası Aqrar İslahat Komissiyasına
hesabat verməklə aşağıdakı vəzifələri icra edir38:
 Rayon aqrar islahat proqramını hazırlayır və Dövlət Aqrar İslahat Komissiyasının
(NMR-nin Aqrar İslahat Komissiyasının) təsdiqinə təqdim edir;
 Rayon ərazisində aqrar islahatın aparılmasını təmin edir;
 İslahatın maliyyə təminatı ilə əlaqədar təkliflərini aidiyyəti üzrə müvafiq orqanlara
təqdim edir və ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə istifadəsini təmin edir;
 Bələdiyyə mülkiyyətinə veriləcək torpaq və əmlak haqqında təkliflərini (müvafiq
nazirlik və baş idarələrin rə'yləri ilə) Dövlət Aqrar İslahat Komissiyasına və ya NMR
Aqrar İslahat Komissiyasına təqdim edir;
 Yerli aqrar islahat komissiyalarına səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə zəruri normativ
sənədləri və tə'limatları çatdırır, komissiyaların üzvlərinə məsləhətlər verir;
 İslahatla əlaqədar daxil olmuş müraciətlərə baxır və.s;
Yerli Aqrar İslahat Komissiyası isə sovxozun və kolxozun ümumi yığıncağı
tərəfindən təşkil edilməklə, tərkibi rayon aqrar islahat komissiyası tərəfindən təsdiq
edilir və islahatın gedişi haqqında rayon aqrar islahat komissiyasına hesabat verir.
Komissiyanın tərkibinə təsərrüfatın rəhbəri, əmək kollektivinin, icra hakimiyyətinin,
təsərrüfatın ərazisində yaşayan vətəndaşların nümayəndələri daxil edilməklə aşağıdakı
vəzifələri yerinə yetirir39:
 Aqrar islahat haqqında izahat işi aparır;
 Əmək kollektivi və ərazidə yaşayan vətəndaşların rəyi nəzərə alınmaqla torpaq və
əmlak bölgüsü, təsərrüfat formalarının seçilməsi və digər mühüm məsələlər haqqında

38
39

Yenə orada, maddə: 7;
“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında”AR Qanunu, 18.02.1995, maddə: 8;
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təkliflər hazırlayır, aidiyyəti üzrə təqdim edir, səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə
qərarlar qəbul edir və icrasını həyata keçirir;
 İslahatın qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsini tə'min edir;
 Ləğvetmə komissiyasının funksiyalarını yerinə yetirir;
 İslahatla əlaqədar daxil olmuş müraciətlərə baxır və.s;
Göründüyü kimi aqrar islahatları həyata keçirən orqanların qanunda digər
idarəetmə orqanlarından tamamilə müstəqil şəkildə və kifayət qədər də demokratik
prinsiplər əsasında qurulması nəzərdə tutulmuşdur.
Əvvəllər Azərbaycan Respublikasında ASK üzrə dövlət siyasətini formalaşdıran və
həyata keçirən mərkəzi icra orqanı statusunda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə yanaşı
baytarlıq, bitki mühafizəsi, meliorasiya və su təsərrüfatı, torpaqların mühafizəsi və
idarəedilməsi sahəsində müstəqil orqanlar fəaliyyət göstərirdi. Lakin aqrar bölmədə
aparılan struktur islahatları nəticəsində bu gün fərqli mənzərə ilə qarşılaşırıq. Belə ki,
ilk öncə 4 fevral 2000-ci il 272 №-li “AR-də aqrar bölmənin idarəetmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanla NK yanında Dövlət Baytarlıq Komitəsi və
Dövlət Bitkilərin Karantini Müfəttişliyi ləğv olunaraq onların səlahiyyətləri Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinə verildi. 7 fevral 2000-ci il 275 №-li “Kənd təsərrüfatında özəl
təsərrüfatların formalaşmasına yardım üzrə Dövlət Komissiyası Haqqında” adlı
digər bir fərmanla isə aqrar sektorda aparılan islahatların daha da dərinləşdirilməsini və
sahibkarlığın inkişafının hərtərəfli dəstəklənməsini, habelə AR ilə Beynəlxalq İnkişaf
Assosiasiyası arasında kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşdirilməsi layihəsi
çərçivəsində imzalanmış “İnkişaf üçün kredit haqqında” sazişin icrasını təmin etmək
məqsədilə 1996-cı il 19 sentyabr 495 №-li fərmanla yaradılmış Kənd təsərrüfatında
nümunəvi özəl təsərrüfatların formalaşmasına Yardım üzrə Dövlət Komissiyası Kənd
təsərrüfatında özəl təsərrüfatların formalaşmasına Yardım üzrə Dövlət Komissiyası və
özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılması üzrə mərkəzi işçi orqan Kənd
Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyi adlandırıldı.
Aparılan islahatların növbəti mərhələsi isə “Aqrar bölmədə idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 23 oktyabr Prezident sərəncamı ilə
başlamışdır. Sərəncama əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yenidən təşkil edilməsi və
onun AR-də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara zəruri
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xidmətlərin göstərilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı, baytarlıq, bitki karantini,
torpaqların səmərəli istifadəsi də daxil olmaqla, aqrar bölmədə dövlət siyasətini və
iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
funksiyalarını həyata keçirməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı Nazirliyinin
nəzdində aşağıdakı qurumlar yaradılır:
1. Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi;
2. Dövlət Baytarlıq Xidməti;
3. Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti;
4. Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi;
Sərəncama əsasən NK yanında fəaliyyət göstərən Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Komitəsi də ləğv edilmiş və onun balansında olan əmlak Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında yaradılan Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinə verilmişdir.
Göründüyü kimi Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsindən başqa ASK üzrə fəaliyyət
göstərən

bütün

müstəqil

idarəetmə

orqanları

Kənd

Təsərrüfatı

Nazirliyinə

birləşdirilmişdir. Adı çəkilən sərəncamın 1-ci bəndində torpaqların səmərəli istifadəsi
ilə bağlı məsələlərin də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilməsinə
baxmayaraq Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin müstəqil fəaliyyət göstərməsi bir
qədər başa düşülən deyil və növbəti illərdə aqrar bölmədə struktur islahatlarının bu iki
orqan arasında səlahiyyətlərin aydınlaşdırılması istiqamətində olacağı qaçılmaz hesab
oluna bilər.
Göründüyü kimi dövlət bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorda idarəetmə
sistemini mərkəzdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dayanmaqla onun tərkibində funksional
prinsipə uyğun qurmağa çalışdığı bir sıra qurumlar vasitəsilə həyata keçirməyə çalışır
ki, bu zaman da idarəetmənin obyekti kimi əsasən aşağıdakı funksional istiqamətlər
çıxış edir:
Meliorasiya və su təsərrüfatı
Torpaqların

hidrotexniki,

mədəni-texniki,

kimyəvi,

aqrotexniki,

aqro-

meşəmeliorasiya və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı yaxşılaşdırılmsını təmin
edən meliorasiya və təbii su çatışmazlığı olan torpaqlarda əkinlərə suyun mühəndistexniki və digər tədbirlər aparılması yolu ilə verilməsini təmin edən irriqasiya
təsərrüfatından ibarət olan bu sahədə dövlət idarəetməsini əvvəllər NK yanında
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Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi həyata keçirirdisə, indi Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi yanında müvafiq agentlik həyata keçirir ki, bu zaman da onun səlahiyyətləri
aşağıdakı şəkildə təyin edilir40:
 Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq torpaq istifadəçilərini suvarma suyu ilə
təmin etmək;
 Meliorasiya və irriqasiya sahəsində respublika və regional (rayon) proqramlarının
hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 Meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinin təşkili;
 Dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və irriqasiya sistemləri istismarının təşkili;
 Su obyektlərindən götürülən suların müəyyən edilmiş qaydada bölüşdürülməsi və
sudan istifadəyə nəzarət edilməsi;
 Meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin pasportlaşdırılması və kadastrının aparılması;
 Suvarılan və meliorasiya olunmuş torpaqların uçotunun təşkili və monitorinqinin
aparılması;
 Meliorasiya və irriqasiya sahəsində standartların, normaların və qaydaların işlənib
hazırlanması;
 Meliorasiya və irriqasiya sistemləri layihələrinin dövlət ekspertizasının aparılması,
onların təsdiq edilməsi;
 Meliorasiya və irriqasiya sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin
təşkili;
 Suvarılan və meliorasiya olunmuş torpaqların vəziyyətinə, meliorasiya və irriqasiya
sistemlərinin istismarına nəzarət edilməsi və.s;
Baytarlıq xidməti
Baytarlıq xidməti əvvəllər NK yanında Baytarlıq Komitəsi tərəfindən həyata
keçirilirdisə, indi isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında müvafiq xidmət tərəfindən
həyata keçirilir. Dövlət baytarlıq xidməti ölkədə heyvan xəstəliklərinin qarşısının
alınmasını, təhlükəsiz heyvandarlıq məhsullarının istehsalını, həm insanlar, həm də
heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən əhalinin qorunmasını təmin etmək məqsədilə
yaradılmışdır. Tərkibində elmi tədqiqat baytarlıq institutları, baytarlıq labaratoriyaları,
epizootiyaya qarşı dəstələr və ekspedisiyalar, dövlət sərhəddində və nəqliyyatda dövlət
40

“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” AR Qanunu, 26.09.1996, maddə: 13;
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baytarlıq nəzarətinin zona idarələri, heyvandarlıq məhsulları emal edən və saxlanan
müəssisələrdə baytar nəzarəti xidmətləri olan Dövlət Baytarlıq Xidməti aşağıdakı
səlahiyyətlərə malikdir:
 Heyvanları karantin və xüsusilə təhlükəli xəstəliklərdən qorunması və onların ləğv
edilməsi sahəsində məqsədli dövlət proqramları işləyib hazırlayır və həyata keçirir;
 İcra hakimiyyəti orqanları və vəzifəli şəxslər, tabelik mənsubiyyətindən və
mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq müəssisə, idarə və təşkilatlar, ictimai
birliklər, vətəndaşlar, xarici hüquqi şəxslər tərəfindən baytarlıq qanunvericiliyinə
əməl olunması üzərində nəzarəti həyata keçirir;
 AR ərazisini xarici dövlətlərdən keçə biləcək yolxucu heyvan xəstəliklərindən
qoruyur;
 Karantin və xüsusilə təhlükəli xəstəliklərin siyahısını müəyyənləşdirir;
 Heyvanlar xəstəliyə tutulduğu hallarda onların kəsilməsi və yaxud məhv edilməsi
barədə icrası məcburi olan göstərişlər verir;
 Heyvanların yolxucu xəstəlikləri aşkar edildiyi təqdirdə lazımi baytar-sanitar və
epizootiyaya qarşı tədbirlər görülənədək heyvandarlıq obyektlərindən ət və süd
sənayesi müəssisələrindən istifadə olunmasını qadağan edir və.s;
Bitki mühafizəsi
Bitkilərin və onların məhsullarının ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarından
qorunması məqsədilə elmi cəhətdən əsaslandırılmış kompleks tədbirləri özündə
birləşdirən bitki mühafizəsi əsasən dövlət tərəfindən həyata keçirilən fitosanitar nəzarəti
və bitki karantini formalarında həyata keçirilir. Əvvəllər bu funksiyaları NK yanında
fəaliyyət göstərən Dövlət Bitkilərin Karantini Müfəttişliyi həyata keçirdiyi halda son
islahatlar nəticəsində bu funksiyalar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında yaradılan
Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə verilmişdir və bu sahədə dövlət idarəetməsini
ümumi şəkildə aşağıdakı istiqamətlərdə göstərə bilərik:
 AR-nin bütün ərazisində bitki mühafizəsi haqqında qanunvericiliyə riayət edilməsinə
dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
 Bitki mühafizəsi üzrə tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsi, karantin və digər
xüsusi təhlükəli ziyanverici obyektlərin təsdiq edilməsi və ləğvi üzrə məqsədli dövlət
proqramlarının yerinə yetirilməsi;
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 Ziyanverici obyektlərin kütləvi şəkildə meydana gəlməsi və yayılması şəraitini və
səbəblərini, onlarla mübarizənin mümkün ola biləcək neqativ nəticələrini müəyyən
etmək;
 Ziyanverici obyektlərin kütləvi çoxalmasını qabaqcadan xəbər vermək, bitkilərin və
onların məhsullarının ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarından qorunması tədbirlərini
təşkil etmək;
 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində bitki mühafizəsi sahəsində zəruri olan
normativ sənədləri və tövsiyələri hazırlamaq;
 Bitki mühafizəsi sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması və elmi tədqiqatların təşkil,
bitki mühafizə vasitələrinin istehsal və onların istifadəsinə nəzarətin təmin edilməsi
üzrə AR-nin vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması və.s;
Aqrar bölmənin kreditləşdirilməsi
Məlum olduğu kimi kənd təsərrüfatı xarakter etibarilə əsasən yüksək risqli sahə
olduğundan bu sahədə kredit münasibətləri o qədər də inkişaf etmir və bu sahədə
dövlətin müdaxiləsinə həmişə ehtiyac vardır. İndiyədək bu sahədə dövlət idarəetməsi
əsasən qarışıq şəkildə həyata keçirilmişdir. Lakin aqrar sektorda aparılan son struktur
islahatları nəticəsində artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu məslələrlə bağlı xüsusi
orqan - Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. Bu orqan kənd
təsərrüfatının kreditləşdirilməsi sahəsində ümumidövlət siyasətini formalaşdırıb həyata
keçirəcəkdir. Buraya fermerlərin bu sahədə maarifləndirilməsi, elmi-metodik və hüquqi
yardımların göstərilməsi, onlarla donor təşkilatlar arasında əlaqələrin qurulmasına
kömək edilməsi kimi məsələlərdən tutmuş alınan kreditlərə dövlət zəmanətinin
verilməsinə qədər kompleks vəzifələrin icra edilməsi aiddir.
Hal-hazırda ölkə aqrar sektorunun dövlət idarəetmə orqanları demək olar ki, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərliyi altında toplanmışdır. Yalnız bir orqan - Torpaq və
Xəritəçəkmə Komitəsi müstəqil fəaliyyət göstərir ki, o da əsasən “Torpaq kadastrı,
torpaqların monitorinqi və yerqurluşu haqqında”, “Torpaq bazarı haqqında”,
“Torpaq icarəsi haqqında” kimi qanunlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirməsi
ilə məşğuldur. Bu orqan ölkədə vahid torpaq kadastrı sistemini təşkil edir, torpaqların
mühafizəsi məqsədilə onların monitorinqini həyata keçirir və torpaq bazarında bağlanan
əqdlərin qeydiyyatı kimi məsələləri həll edir.
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Ümumiyyətlə,

dövlət

idarəetmə

orqanları

ölkə

iqtisadiyyatında

“oyun

qaydaları”nı müəyyənləşdirən əsas instutsional vahidlər olmaqla iqtisadi inkişafın
təmin edilməsində mühüm rol oynayırlar. Belə ki, onların fəaliyyəti iqtisadi inkişafı
təmin etməklə yanaşı onun tormozlayıcısına da çevrilə bilər və bunun üçün həmin
orqanların daim yenidən qurularaq dövrün tələblərinə və yürüdülən sosial-iqtisadi
siyasətə uyğunlaşdırılması vacibdir. Bu fasiləsiz bir prossesdir və dünyanın ən inkişaf
etmiş ölkələrində belə hələ də davam etməkdədir. Bu baxımdan son illər ölkəmizdə
aqrar sektorun idarəetmə orqanlarında aparılan struktur islahatlarını konseptual
baxımdan düzgün hesab etmək mümkündür, lakin

bütövlükdə ölkəmizdə dövlət

idarəetmə sistemindən irəli gələn bir sıra problemlərin mövcudluğunu və dünyada baş
verən sürətli dəyişikliklərin doğurduğu qlobal meylləri nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki,
idarəetmənin bütün sahələrində olduğu kimi bu sahədə də ciddi islahatların aparılmasına
ehtiyac var və ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafı bu islahatlardan çox asılı olacaqdır.
Hər şeydən əvvəl idarəetmə orqanlarında mövcud korrupsioner-bürokratik
sistem aradan qaldırılmalıdır. Belə ki, dövlət idarəetmə sistemində baş alıb gedən
korrupsiya halları mövcud strukturun hansı formada qurulmasından asılı olmayaraq
idarəetmə sistemini iflic vəziyyətə salır və qanunların reallaşdırılması qarşısında ciddi
təhlükəyə çevrilə bilir.
Aqrar sahədə idarəetmə strukturlarının mümkün olan qədər ixtisarı və
məhsuldarlıqlarının artırılması zəruridir. Hal-hazırda dövlət idaretmə sistemi
sahəsində qlobal meyllərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət özəl bölmənin fəaliyyət
göstərə biləcəyi bütün sferaları bu sektora təhvil verməlidir və ya həmin sferalara özəl
bölməni cəlb etməlidir. Ölkə aqrar sektorunda keçmiş sovet sistemindən qalma elmitədqiqat, bitki mühafizəsi, baytarlıq xidməti, meliorasiya və su təsərrüfatı strukturları
hələ də fəaliyyət göstərir və onların əksəri əslində praktiki olaraq öz funksiyalarını
yerinə yetirə bilmirlər. Mümkündür ki, bu strukturların əksəri özəlləşdirilsin və ya
onların funksiyalarını həyata keçirə biləcək modern özəl qurumların yaranması
stimullaşdırılsın və nəticədə bu sahələrdə dövlət idarəetmə orqanlarını həm kəmiyyət
baxımdan kiçiltmək, həm də onların stimullaşdırıcı

və nəzarət funksiyalarını

gücləndirmək mümkün olsun. Başqa sözlə, idarəetmə orqanları öz büdcələrini yalnız
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peşəkar

idarəetmə
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qurulmasına

yönəldirlər

ki,

bu

da

onların

məhsuldarlığını yüksəldir.
İdarəetmə orqanlarında şəffaflıq və demokratizm gücləndirilməlidir. Belə ki,
bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət idarəetmə orqanları bir növ vətəndaşların və ya
bazar subyektlərinin verdiyi vergilər hesabına maliyyələşərək onlara xidmət etməli olan
qurumlardır. Bu baxımdan onların fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf və demokratik
idarəçilik prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Nəticədə həmin qurumların fəaliyyətinin
getdikcə daha da təkmilləşdirilməsinə, onların etibarının yüksəldilməsinə və bazar
subyektləri arasında sağlam rəqabətin təmin edilməsinə nail olmaq olar.
İdarəetmə sistemində desentralizasiya meyli gücləndirilməlidir. Bunda məqsəd bir
tərəfdən məhsuldarlıq və səmərəliliyi təmin etməkdirsə, digər tərəfdən ictimai
xidmətləri xalqa yaxınlaşdırmaq və demokratik idarəetməni gücləndirməkdir. Bu
məqsədlə aqrar sektorda dövlət idarəetmə oraqanları funksiyalarının mühüm bir
hissəsinin onların yerli strukturlarına və ya yeni yaranmış bələdiyyə orqanlarına
ötürülməsi təmin edilməlidir.
Son illər dünya ölkələri arasında geniş yayılmağa başlayan elektron hökumət(egovernment – e-hökumət) layihələrinin ölkəmizdə də tətbiq edilməsi bütövlükdə dövlət
idarəetmə orqanlarını istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət baxımından köklü
dəyişikliklərə məruz qoya bilər ki, bu da onların daha səmərəli fəaliyyət göstərmələrinə
şərait yaradacaqdır. Ən ümumi formada dövlət və vətəndaş münasibətlərinin internet
vasitəsilə elektron şəkildə qurulmasını nəzərdə tutan e-hökumət sistemi ildən ilə çox
geniş sahələri əhatə etməkdədir. Hal-hazırda ölkəmizdə də bu sistem kortəbii olsa da
yayılmağa başlamışdır. Artıq bir sıra nazirlik, dövlət komitəsi və komissiyaları elektron
dövlət sisteminin bəzi üstünlüklərindən istifadə etməyə çalışır, lakin aqrar sektorun
dövlət idarəetmə orqanları hələ də bu prossesdən demək olar ki, kənardadır. Əgər bu
orqanlarda e-hökumət sistemi doğru düzgün qurularsa İnternet texnologiyaları həmin
orqanların xalq açıq olan infromasiyalarını əldə etməyi, elektron səsvermə, elektron
vergiləndirmə və ya digər ödəmələri köçürməyi, vətəndaşların dövlət orqanlarının
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idarəedilməsində iştirakını asanlaşdırmağı, onlarla dövlət məmurları arasında sıx
əlaqənin qurulmasını təmin etməyi mümkün edir ki, bu da aşağıdakı məqsədləri güdür41:
 Dövlət xidmətlərini daha geniş təbəqələrə yaymaq və onların bu xidmətlərdən
asanlıqla istifadə etmələrini təmin etmək;
 Dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsi prossesində vətəndaşların istək və
arzularının daha çox nəzərə alınmasını təmin etmək və iştirakçı demokratiyanın
səviyyəsini yüksəltmək;
 Dövlət orqanlarının daha rasional və məhsuldar fəaliyyət göstərməsini təmin etmək;
 Xüsusilə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorun idarəetmə orqanlarının əsasən
elmi-metodik, maarifləndirmə və məsləhətvericilik funksiyaları daha çox aktuallıq
kəsb etdiyindən bu sahədə e-hökumət layihələrinin həyata keçirilməsi daha yüksək
effektliyin əldə edilməsinə imkan yaradacaqdır;
Beləliklə, bu paraqrafda aqrar sektorun idarəetmə orqanları, sektorun inkişafında
onların rolu, ölkəmizdə aqrar idarəetmə strukturlarının bazar iqtisadiyyatına keçidlə
bağlı məruz qaldıqları islahatlar, onların mövcud vəziyyəti, həyata keçirdikləri
funksiyalar və təkmilləşdirilməsi məsələlərinə toxunduq, növbəti paraqrafda isə aqrar
sektorla bağlı xarici ölkələrin iqtisadi-hüquqi tənzimləmə təcrübəsinə qısa nəzər salaraq
ölkəmiz üçün mümkün nəticələrin çıxarılmasına çalışacağıq.

41

Ahmet Büke, “E-devlet Kavramı ve Türkiye’de E-devlet”, http://www.izto.org.tr/rapor/edevletd.htm, İzmir Ticaret
Odası, 15 Ocak 2002;
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3.4 Xarici ölkələrdə aqrar sektorun iqtisadi-hüquqi tənzimlənməsi təcrübəsi
və ondan istifadə
Aqrar sektorun tənzimlənməsi ilə bağlı dünya təcrübəsini araşdırarkən beynəlxalq
miqyasda həyata keçirilən ölkələrin təsnifat meyarından istifadə etmək zəruridir. Belə
ki, əvvəllər kapitalist və sosialist ölkələri olaraq təsnif edilən dünya ölkələri sosializmin
dağılmasından sonra praktiki olaraq keçid və bazar iqtisadiyyatı ölkələri kimi
fərqləndirilməyə

başlandılar.

Keçid

iqtisadiyyatlı

ölkələr

iqtisadiyyatın

bütün

sahələrində olduğu kimi aqrar sektorda da keçid dövrünə qədəm qoymuş və bu sektorda
mövcud bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olunmasına çalışırlar. Bazar
iqtisadiyyatlı ölkələr isə uzun illərdən bəri sahib olduqları ənənəvi sektorlardan olan
aqrar sektoru dövlətin himayəsi altında, ancaq bazar prinsipləri əsasında inkişaf
etdirilməsinə çalışırlar. Lakin XX əsrdə bu ölkələrin aqrar siyasətində də ümumi
dəyişikliklər baş vermiş və II Dünya müharibəsindən sonra bu sektorda tətbiq olunan
aktiv proteksionist siyasət ÜTT-nin 1994-cü il Uruqvay Raundundan sonra zəifləməyə
başlamışdır. Bununla yanaşı bazar iqtisadiyyatlı ölklərdə aqrar siyasət onların inkişaf
səviyyələrindən asılı olaraq da müəyyən fərqliliklər göstərir ki, bu da onları İEÖ və
İEOÖ şəklində fərqləndirərək tədqiq etməyi zəruri edir.
Beləliklə, xarici ölkələrin aqrar siyasət təcrübəsini aşağıdakı istiqamətlər üzrə
tədqiq etmək daha döğru hesab olunmalıdır:
1. İnkişaf etmiş ölkələrin aqrar siyasət təcrübəsi;
2. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin aqrar siyasət təcrübəsi;
3. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin aqrar siyasət təcrübəsi;
İEÖ cəmiyyətləri sosial-iqtisadi inkişafın indiyə qədər olan bütün dalğalarını
(aqrar,

sənaye,

informasiya)

yaşayaraq

onların

öncüsü

rolunu

oynamış

və

oynamaqdadırlar. Hal-hazırda post-indastrial(və ya informasiya) dövrünün reallıqlarını
yaşayan bu ölkələr təsərrüfatçılığın ən qədim sahəsi olan aqrar sektoru da həmin
reallıqlara uyğun qoruyub inkişaf etdirir və bu sektorun tənzimlənməsində zəngin
təcrübəyə malik olmaqla dünyanın digər ölkələri üçün örnək təşkil etməkdədirlər.
Aşağıda bu ölkələrin təcrübəsini dünya iqtisadiyyatının 80%-dən çoxunu əhatə edən üç
mərkəz – ABŞ, AB və Yaponiyanın tipmsalında öyrənməyə çalışacağıq.
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Amerika Birləşmiş Ştatları
İnkişaf etmiş dünyanın əsas subyekti olan ABŞ dünyada aqrar sekorla bağlı
siyasətin formalaşmasında demək olar ki, lider kimi çıxış edir. Hələ bu ölkə qurulmadan
öncə buradakı torpaqlar Britaniya imperiyası tərəfindən hissələrə bölünərək xüsusi
şirkətlərə və fərdlərə bağışlanmışdı ki, onlar da bu torpaqları ya becərir, ya da
başqlarına satırdılar. ABŞ qurulandan sonra isə yeni torpaq islahatı həyata keçirildi və
həmin vaxtadək boş qalan torpaqlar federal mülkiyyətə daxil edildi ki, bunlar da
sonradan hektarı 6,25$-a satıla bilirdi. 1862-ci ildə “Fermer Məskunlaşdırma
Qanunu” qəbul edilərək ölkənin qərb bölglərindəki böyük ərazinin uzun müddət
yaşamaq və təsərrüfatlar qurmaq şərtilə pulsuz paylanılmasına gedildi. Həmin il digər
bir qanunla da ayrı-ayrı ərazilərdə kənd təsərrüfatı və texnologiya kollecləri(land grant
colleges) yaradılması ilə bağlı federal ərazilərin ayrılmasına başlanıldı. Bununla bərabər
“Morrill Qanunu” ilə dövlət kollec və universitetləri qurularaq bütün sahələrdə olduğu
kimi aqrar təsərrüfatçılıq sahəsində də elm və təhsil fəaliyyətləri geniş vüsət aldı.
Çoxlu sayda iri quldar təsərrüfatlarından ibarət olan ölkənin cənub torpaqları isə
1861-1865-ci illər vətəndaş müharibəsindən sonra quldarlığın ləğvi ilə keçmiş qulların
öz ağaları ilə razılaşaraq payçı-əkinçi(sharecropper) qismində birgə istifadələrinə keçdi.
XIX əsrin II yarısından ABŞ-ın sənayeləşməyə başlaması ilə həm sənayeçilərin
kənd təsərrüfatı məhsullarına artan tələbini, həm də inkişaf edən sənayenin kənd
təsərrüfatında səmərəliliyi yüksəldən maşın və avadanlıqlar istehsalını doğurdu ki,
nəticədə aqrar sektorda yüksək məhsuldarlıq və inkişaf əldə edilmiş oldu. Hətta o
səviyyədə ki, 1860-cı il ABŞ ixracında kənd təsərrüfatı məhsullarının payı 82%-ə
yüksəlmiş, ölkədə yeni qurulan dəyirman və fabriklərdəki işçilərin əksəriyyəti aqrar
sektordakı yüksək məhsuldarlıq nəticəsində orada işləmələrinə ehtiyac qalmayan
insanlardan ibarət olmuşdur. Nəticədə ABŞ həyatında ciddi status qazanmış fermer
təbəqəsi özlərinin hüquq və mənafelərini dövlət və ya qeyri-dövlət institutları qarşısında
qoruyacaq ilk təşkilatlarını da 1867-ci ildə “Grange” adı altında qurdular.
XIX əsrin sonu XX ərin il iyirmi ili də ABŞ aqrar sektoru üçün güclü inkişaf dövrü
kimi yadda qalır və həmin dövrdə dövlət aqrar sahədə elmi-texniki inkişafa xüsusi önəm
vermişdir. Bu məqsədlə ABŞ Kənd Təsərrüfatı Departamenti yeni texnologiyaların
tətbiq olunduğu pilot təsərrüfatlar qurmuş, seleksiya, xəstəlik və ziyanvericilərlə
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mübarizə sahələrində çoxlu mütərəqqi yeniliklər yaratmış, 1914-cü ildə Konqres
tərəfindən “Texniki Kənd Təsərrüfatı İdarələri” yaradılaraq fermerlər və onların
ailələrinə kimyəvi gübrə istifadəsindən tutmuş evdə tikiş tikmə layihələrinə qədər bütün
sahələrdə məsləhət xidməti göstərən mütəxxəsis-işçi ordusu formalaşdırmışdır.
Lakin I Dünya müharibəsindən sonrakı prosseslər və baş verən dünya iqtisadi
böhranları nəticəsində qiymətlərin hədsiz aşağı enməsi və məhsul artıqlığının yaranması
ABŞ aqrar sektoruna böyük ziyan vurdu və onu dövlətin aktiv himayəsinə ehtiyac
duyacaq səviyyəyə gətirdi. Bu məqsədlə, 1929-cu ildə Prezident Herbert Hoover
Federal Fermer Şurası yaradıldı və aqrar sektorun tənzimlənməsində aktiv dövlət
müdaxiləsi dövrünə qədəm qoyuldu.
1933-də hakimiyyətə gələn Franklin Roosevelt isə həmin il başda “Aqrar
Tənzimləmə Aktı” (Agricultural Adjustment Act) olmaqla bir sıra qanunların
Konqresdə qəbul edilməsinə nail oldu ki, bunlar da istehsalı məhdudlaşdıraraq kənd
təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərini yüksəltməyi, “paritet qiymət” sistemini tətbiq
edərək isə qiymətlərin paritetdən aşağı olduğu hədsiz istehsal illərində artıq məhsulu
dövlət tərəfindən satın almağı nəzərdə tuturdu.
Bununla yanaşı Roosevelt hökuməti fermerlərə yardım məqsədilə elektrik xəttlərini
kəndlərə qədər çatdıran Kənd Elektrik Administrasiyasını qurmuş, kəndlərdən qəsəbə
və şəhərlərlə əlaqə yaradılmasını asanlaşdıran “aqrar təsərrüfatlardan bazara yol”
şəbəkəsi qurularaq inkişaf etdirilmiş və erroziya ilə mübarizə proqramları tətbiq edərək
əkinə yararlı torpaqların səmərəli şəkildə istifadəsi təmin edilməyə çalışılmışdır.
Görülən bütün bu tədbirlərə baxmayaraq II Dünya müharibəsindən sonra tətbiq
olunan mütərəqqi texnologiyalar nəticəsində ABŞ aqrar sektoru yenidən artıq istehsal
problemi ilə üzləşdi və qiymətləri aşağı salan və vergi mükəlləflərinə xeyli yük gətirən
bu artıqlığı aradan qadırmaq məqsədilə Konqres 1954-cü ildə Sülh Naminə Ərzaq
Proqramı tətbiq edərək həmin məhsulların yoxsul ölkələrə ixrac edilməsinə kömək
göstərdi. Bunun davamı olaraq 1960-cı illərdə, Prezident Lyndon Johnsonun
Yoxsulluqla Mübarizə illərində hökumət Federal Ərzaq Pulu Proqramını da tətbiq
etməyə başladı. Proqrama əsasən aşağı gəlirli şəxslərə ərzaq kuponu verilirdi ki, bu
kuponlar sonradan ərzaq məhsullarının alınmasında istifadə edilirdi. Digər bir proqram
isə yoxsul uşaqlara məktəblərdə pulsuz yemək verilməsi proqramını əhatə edirdi.
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Bu tədbirlərdən sonra 1950-70-ci illər arasında aqrar sektorda istehsal həcmi
yenidən durmadan artdı və hökümətin qiymət dəstəkləməsi sisteminin “maya dəyəri” də
hədsiz yüksəməyə başladı ki, bu da hökuməti yeni yolların axtarılmasına sövq etdi.
Nəhayət, 1973-cü ildə hökumət qiymət dəstəkləməsi(price support) mexanizmindən
çatışmazlıq ödəmələri (deficiency payments) mexanizminə keçməyə başladı42 ki, bu
zaman da ödəmələri əldə etmək üçün fermerlərin əkin ərazilərinin bir hissəsini istehsal
xaricində saxlamaları tələb olunurdu. Həmin dövrdən başlayaraq qiymət dəstəyi və
çatışmazlıq ödəmələri yalnız taxıl, düyü və pambıq kimi bir sıra təməl məhsulları əhatə
etməyə başladı ki, bu da bir sıra məhsulun dövlət dəstəyindən kənarda qalması demək
idi. Limon və portağal kimi bir neçə məhsul üçünsə təklifi məhdudlaşdırma xarakterli
bazar kvotaları tətbiq edilməyə başlandı.
1980-cı illərdə yuxarıda göstərilən proqramların bəzən vergi ödəyicisinə ildə 20
mlrd.$-a başa gəlməsi onların haqlı narazılığına səbəb olurdu. Bu məqsədlə 1985-ci ildə
Reagan hökuməti ABŞ aqrar sektorunun beynəlxalq rəqabət qabliyyətliliyini artırmaq
məqsədilə Konqresdə yeni “Aqrar Qanunu” qəbul etdi. Qanun dəstək xarakterli
satınalmaları məhdudlaşdırdı və ekoloji şərtləri də nəzərə alaraq 16-18 mln.ha ərazini
10-15 il müddətinə əkindən kənar elan etdi ki, bu da aqrar sektorla bağlı dövlət
xərclərini xeyli aşağı saldı. Tədbirlərin davamı olaraq 1990-cı ildə bir sıra yeni qanunlar
da qəbul edildi ki, bunlar da fermerləri çatışmazlıq ödəmələri çərçivəsinə daxil olmayan
məhsulları istehsal etməyə təşviq edir və həmin ödəmələrə aid olan əraziləri azaldırdı.
Lakin hələ də bəzi məhsullara tətbiq edilən yüksək səviyyəli dəstək siyasəti davam
edirdi.
Nəhayət, 1995-ci ildə “Fermer Azadlığı Aqtı”(Freedom to Farm Act-FFA) qəbul
olunması ilə xərci ən yüksək olan qiymət və gəlir dəstəyi proqamları aradan qaldırıldı
və fermerlərə dünya bazarları üçün istədikləri məhsulları istehsal etmək azadlığı verildi.
Qanun həm də fermerlərə bazar qiymətlərindən asılı olmayan sabit miqdarda ödəmələr
həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Adı çəkilən qanunun müddəaları da özündə əks
etdirən və 1933-cü ildən bəri ABŞ aqrar sektorunda davam edən subsidiyalaşmaya
rəsmən son verən geniş miqyaslı “Federal Kənd Təsərrüfatı Təkmilləşdirmə və

42

Bu mexanizmlərin fərqi “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin tənzimlənməsinin forma və metodları”
adlı paraqrafda verilmişdir;
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Reform Aktı” (Federal Agricultural Improvement and Reform Act – FAIR) isə 1996cı 4 apreldə Prezident Clinton tərəfindən imzalandı. “Aqrar Bazara Keçid Aktı”,
“Aqrar Ticarət”, “Mühafizə” (Conservation), “Ərzaq Yardımı”, “Aqrar Təşviq”,
“Kredit”, “Kəndin İnkişafı”, “Araşdırma, Genişləndirmə və Maarifləndirmə” və
“Müxtəlif” (Miscellaneous) kimi doqquz bölmədən ibarət olan bu sənəd bundan sonrakı
dövrdə ABŞ aqrar siyasətinin əsasını təşkil etmişdir43. Sənəd fermerlərə verilən
subsidiyaların onların məhsullarının qiymətindən asılılığını yalnız bəzi məhsullar üçün
tətbiq edilən “istehsal elastikli müqavilə ödəmələri”(production flexibility contract
payments) sistemi ilə aradan qaldırdı. Bu zaman istehsalçılar əvvəlki illərdə dövlət
subsidiyaları üçün qeydiyyatdan keçirdikləri torpaqlarının miqdarına uyğun olaraq
həmin ödəmələrdən istifadə edə bilirlər. Ödəmələr illik sabit miqdarda, lakin hər il
azalan dərəcələrlə 7 ildən sonra dayandırılmaq şərti ilə verilir ki, bu da fermerlərə öz
istehsal qərarlarını bazar prinsiplərinə uyğun qurmağa imkan verir. Belə ki, əvvəllər
ödəmələr Kənd Təsərrüfatı Departamenti tərəfindən təyin edilən qiymətlərlə bazar
qiymətləri arasındakı fərqi əhatə edirdisə, indi Departamentlə istehsalçı arasındakı
kontraktda göstərilən torpaq miqdarına uyğun illik sabit məbləği əhatə edir ki, bu da
istehsalçını öz istehsalını bazara uyğun qurmağa məcbur edir. Həm də əvvəlki
proqramlara xas olan və istehsalçıların üzərinə öhdəlik kimi qoyulan torpaqların bir
hissəsinin becərilməməsi sistemi də aradan qalxmışdır. Beləliklə, FAIR-in “Aqrar
Bazara Keçid Aktı” adlı proqram xarakterli birinci bölməsini aşağıdakı kimi
xarakterizə edə bilərik44:
 Hədəfi: Aradan qaldırılan çatışmazlıq ödəmələri(deficiency payments) sisteminin
əvəzinə istehsalçıları müəyyən gəlirlə təmin etmək;
 Ödəmə

bazası:

Qanun

qəbul

olunanadək

keçən

5

ildə

çatışmazlıq

ödəmələri(deficiency payments) verilmiş torpaq miqdarı;
 Əhatə etdiyi məhsullar: Buğda, qarğıdalı, kəliş(sorghum), arpa, düyü, pambıq və
yulaf;

43

Daha ətraflı bax: Kimberly Stuart and C. Ford Runge, “Agricultural Policy Reform in the United States An
Unfinished Agenda”, University of Minnesota, Center for International Food and Agricultural Policy, Working Paper
WP96-3, October 1996, səhfə: 5-19;
44
John Baffes and Jacob Meerman, “From Prices to Incomes: Agricultural Subsidization without Protection?”, The
World Bank, June 13, 1997, səhfə: 3-4;
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 Müddəti: Sonradan genişləndirilmədiyi təqdirdə illərlə azalmaq şərtilə 7 ilə başa
çatır;
 Ödəmə limiti: Hər fermerə təxminən 40000$-dək nəzərdə tutulur;
 Torpaqların istifadəsi: Torpaq meyvə və tərəvəzdən başqa istənilən məhsulun
istehsalı üçün istifadə edilə bilər;
Lakin bütün bunlara baxmayaraq 1997-1998-ci illərdə baş verən Asiya iqtisadi
böhranı və onun nəticəsində ABŞ kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbin kəskin
aşağı düşməsi Konqresi məcbur etdi ki, 1999-cu ildə yuxarıda göstərilən qanundan irəli
gələn bəzi məsələləri keçici olaraq təxirə salan və dövlət satınalmalarını təşviq edən
qanunlar qəbul etsin.
Yuxarıda xarakterizə etdiyimiz bütün mərhələlərdə olduğu kimi indiki dövrdə də
ABŞ fermerləri öz fəaliyyətləri ilə dünya kənd təsərrüfatının inkişafında öncül rol
oynayırlar və son illər onlar arasında inteqrasiya prossesi xeyli güclənmişdir45. Artıq
ABŞ-da aqrar təsərrüfatçılıq ingiliscə “agribusiness” kimi ifadə edilən, aqrar texnika
və məhsulların istehsalı, emalı və ticarəti ilə məşğul olan nəhəng kompaniyalar
tərəfindən həyata keçirilir. Hal-hazırda ABŞ-da 1940-cı ildə orta hesabla 67 ha torpağa
sahib 6 milyon aqrar təsərrüfat orta hesabla 190 ha torpağa malik 2,2 milyon təsərrüfata
enmişdir. Kənd təsərrüfatında çalışanların da sayı xeyli azalmış və indi ümumi
məşğulluğun 2%-i həddinə enmişdir ki, bunların da 60%-i yarım gün işləyən işçilərdir.
ABŞ-da aqrar sektorun idarəetmə strukturları da böyük təcrübəyə malikdir. Hazırda
digər idarəetmə orqanları ilə yanaşı ABŞ aqrar siyasətinin hazırlanması və həyata
keçirilməsində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi əsası 1862-ci ildə qoyulan ABŞ
Kənd Təsərrüfatı Departamenti (U.S. Department of Agriculture – USDA) çıxış edir.
Hal-hazırda bu Departament aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir46:
 İstehsalçı və istehlakçılar üçün sağlam qiymət və stabil bazarlar təmin etmək
məqsədilə kənd təsərrüfatı istehsalına yardım edir;
 Fermer gəlirlərinin qorunması və inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlər görür;
 Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün xarici bazarların genişləndirilməsinə yardım edir;
45

Daha ətraflı bax: Russell L. Lamb, Assistant Professor Agricultural and Resource Economics NCSU, “Consolidation in
U.S. Agriculture And the role of Public Policy”, Prepared for Southern Extension Meetings Williamsburg, Virginia,
http://www.ag-econ.ncsu.edu/faculty/lamb/lamb.htm;
46
Ed. Rosalie Targonski, “Outline of U.S. Government”, Office of International Information Programs U.S. Department
of State, 2000, səhfə: 50-53;
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 Yoxsulluğun, aclığın və yetərsiz bəslənmənin qarşısını almaq məqsədilə azgəlirli
əhali üçün ərzaq talonları tətbiq edir;
 Qidalanma üzrə treninq proqramlarını maliyyələşdirir;
 Xüsusilə uşaqlar, kimsəsiz analar və yaşlılar üçün ərzaq yardımı proqramlarını idarə
edir;
 Torpaq sahibləri və ya aqrar istehsalçıların istehsal potensialını artırmağa kömək
etmək məqsədilə torpaq, su, meşə və digər təbii resursların qorunması ilə bağlı
proqramlar həyata keçirir;
 Milli iqtisadi artım siyasətini tamamlayan kəndin inkişafı, kreditləşdirmə və
resurslardan səmərəli istifadə ilə bağlı proqramlar həyata keçirir;
 Aqrar sahənin bütün tərəflərini əhatə edən elmi və texnoloji araşdırmalar həyata
keçirir;
 Özünün yoxlama və standartlaşdırma xidmətləri vasitəsilə satış üçün təklif olunan
ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə zəmanət verir və.s;
Departamentin tərkibində bir sıra xidmətlər də fəaliyyət göstərir. Bunlardan Aqrar
Araşdırma

Xidməti(Agricultural

Research

Service)

aqrar

sektorun

strateji

problemlərinin həlli ilə bağlı araşdırmalar aparır, Milli Aqrar Kitabxanası(National
Agricultural Library) vasitəsilə elmi tədqiqatçılardan tutmuş geniş xalq kütlələrinə
qədər bütün istifadəçiləri informasiya ilə təmin edir, Xarici Aqrar Xidməti (Foreign
Agricultural Service – FAS) ixraca xidmət və onun təşviq edilməsi agentliyi kimi
fəaliyyət göstərməklə ABŞ-ın biznes maraqları və fermerləri üçün xarici ölkələrə aqrar
araşdırmalarla bağlı mütəxxəsislər göndərir, Meşə Xidməti (Forest Service) isə geniş
meşə və boş çöl ərazilərinin idarə edilməsi məsələləri ilə məşğul olur.
Avropa Birliyi
İnkişaf etmiş dünyanın ikinci böyük mərkəzi olan Avropa Birliyi də aqrar sektorun
tənzimlənməsi məsələləri ilə bağlı zəngin və bir qədər də spesifik təcrübəyə malikdir.
Birlik ölkələrinin hər birinin aqrar siyasətində spesifik cəhətlər olsa da ümumi şəkildə
bu siyasətlər AB-nin həyata keçirdiyi Ortaq Aqrar Siyasətin(Common Agricultural
Policy – CAP) ümumi prinsipləri əsasında formalaşır. Belə ki, II Dünya müharibəsi
zamanı Avropada baş verən ərzaq qıtlığının yaratdığı təhlükənin aradan qaldırılması,
AB əhalisinin mühüm bir hissəsini təşkil edən aqrar sektor işçilərinin gəlir səviyyəsinin
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qorunması və üzv ölkələrin aqrar siyasətləri arasındakı dərin fərqliliklərin aradan
qaldırılması məqsədilə Birlik bir ortaq aqrar siyasət formalaşdırmağa başlamışdır47.
“Roma Paktı”nın 3847-ci (Amsterdam Paktı ilə 3238-ci) maddəsi ilə qanuni çərçivəsi
təyin edilən CAP rəsmi olaraq 1962-cı ildən həyata keçirilməyə başlamışdır ki, onun da
məqsədləri 33-cü maddədə belə təsbit edilir:
 Texniki

yeniliklərin

stimullaşdırılması,

kənd

təsərrüfatı

istehsalının

rasionallaşdırılması və istehsal faktorlarından, xüsusilə işçi qüvvəsindən optimal
istifadənin və məhsuldarlığın artırılması təmin edilməsi;
 Kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin, xüsusilə aqrar sektorda çalışanların gəlirlərinin
artırılması yolu ilə yüksəldilməsi;
 Bazarlarda stabilliyin təmin edilməsi;
 Stabil məhsul təklifinin təminat altına alınması;
 Aqrar məhsulların istehlakçılara münasib qiymətlərlə çatdırılmasının təmin edilməsi;
CAP üç təməl prinsip üzərində qurulmuşdur: Vahid Bazar prinsipi üzv ölkələrin
kənd təsərrüfatı məhsullarının sərbəst hərəkətinə mane olan bütün məhdudiyyətləri
aradan götürərək Vahid Bazar yaradılmasını nəzərdə tutur ki, bunun üçün də ortaq
qiymət və rəqabət qaydalarını, üzv ölkələrdə valyuta kurslarının stabilliyini və xarici
bazarlara qarşı sərhədlərdə ortaq qorunma tədbirlərinin tətbiqini təmin etmək zəruridir.
Birliyin Üstünlüyü prinsipi Birlik daxilində istehsal olunan məhsullara üstünlük
verilməsini nəzərdə tutur ki, bunun üçün də AB aqrar məhsullarının idxala qarşı
qorunmasını, ixracatına isə subvensiya verilməsini zəruri edir. Ortaq Maliyyə
Cavabdehliyi prinsipi isə CAP-lə bağlı bütün xərclərin Birlik ölkələri tərəfindən ortaq
şəkildə maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur.
Beləliklə, CAP çərçivəsində həyata keçirilən ortaq siyasət təxminən 22 əmtəə
qrupunu əhatə etməklə aşağıdakı Ortaq Bazar Rejimləri yolu ilə reallaşdırılır48:
1. Müdaxilə və xarici rəqabətdən qorunmanı təmin edən rejim: Bu rejimlər aqrar
istehsalın 70%-ni əhatə etməklə daxili bazarda qiymətlərin müəyyən bir səviyyədən
aşağı enməsinin qarşısını almaq məqsədilə Birliyin tənzimləmə strukturları
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tərəfindən həyata keçirilən müdaxilə xarakterli satınalmaları(taxıl, süd və süd
məhsulları, ət və bəzi sektorlarda) və aşağı qiymətli xarici məhsullara qarşı tətbiq
edilən idxal vergiləri və ya məhdudiyyətləri nəzərdə tutur;
2. Xarici rəqabətə qarşı qorunmanı təmin edən rejim: Bu aqrar istehsalın 25%-ni
əhatə etməklə və yalnız xarici qorunma tədbirlərini nəzərdə tutmaqla yumurta və ev
heyvanı ətləri, keyfiyyətli şərablar, çiçəklər, bəzi meyvə və tərəvəz qrupları üçün
tətbiq edilir. Bu zaman həmin məhsullar üçün qarant qiymət səviyyəsi qoyulmur,
qoruma tədbirləri də idxalatda təsbit olunmuş qiymətlər və kompensasiyaedici
rüsumlardan ibarətdir;
3. Əlavə istehsal yardımlarını təmin edən rejim: Aqrar istehsalın 2,5%-ni əhatə edən
bu rejim əlavə istehsalı təşviq etməklə Birlik qiyməti ilə idxal məhsulların qiymətləri
arasındakı fərqin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur və raps, günəbaxan, pambıq,
noxud kimi məhsullar üzrə tətbiq edilir;
4. Məhdud yardımları təmin edən rejim: Kətan, çətənə, ipəkqurdu və toxumluq kimi
xüsusiyyətləri olan məhsulları əhatə etməklə hər hektara və ya istehsal həcminə görə
müxtəlif yardımların verilməsini nəzərdə tutur;
Beləliklə, yuxarıda göstərilənləri ümumiləşdirərək AB Ortaq Aqrar Siyasətində
istifadə edilən mexanizmləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdıra bilərik:
 Qiymət mexanizmləri: 1962-ci ildən bəri hər il AB-də Ortaq Bazar Rejimlərinə
daxil olan məhsullar üçün ortaq qiymətlər təyin edilir. Bu zaman təyin edilən
qiymətlər “hədəf qiymətləri” və “müdaxilə qiymətləri” olmaqla iki formada təsbit
edilir. Əgər bazar qiymətləri “hədəf qiymət”dən aşağı olarsa, onda tənzimləyici
qurumlar fermerlərdən müəyyən standartlara cavab verən məhsulları qarantiya altına
alınmış “müdaxilə qiymətləri” ilə satın alırlar;
 Sərbəst dövriyyəni təmin edən mexanizmlər: Birlikdaxili ticarətdə gömrük vergisi,
ikiqat vergi və rüsumlar və digər tarif və ya qeyri-tarif məhdudiyyətlərin hamısı
aradan götürülmüşdür;
 Üçüncü ölkələrə tətbiq edilən gömrük mexanizmləri: AB üçüncü ölkələrdən aqrar
məhsul idxalatına bir sıra istisnalar xaricində ciddi tarif və qeyri-tarif
məhdudiyyətləri tətbiq edir;
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Birliyin həyata keçirdiyi Ortaq Aqrar Siyasətin maliyyələşdirilməsi mexanizmi
də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə 4 aprel 1967-ci ildə Kənd Təsərrüfatını
Yönləndirmə və Qarantiya Fondu(FEOGA) yaradılmışdır. AB büdcəsinin təqribən
50%-ni təşkil edən bu Fond iki bölmədən ibarətdir. Qarantiya Bölməsi Ortaq Bazar
Rejimləri daxilində qiymət və bazar mexanizmləri ilə bağlı bütün məcburi xərcləri
ödəməklə Fondun 90%-ni təşkil edir. Digər Yönləndirmə Bölməsi isə Fondun 10%-ni
təşkil etməklə aqrar sektorda həyata keçirilən struktur islahatlarını bütövlükdə, regional
inkişafla bağlı tədbirlərinsə bir hissəsini maliyyələşdirir. Yönləndirmə Bölməsini
Qarantiya bölməsindən ayıran əsas fərq ondadır ki, Qarantiya bölməsi bütövlükdə AB
büdcəsindən, o isə AB büdcəsi ilə üzv ölkələrin birgə maliyyələşdirməsi nəticəsində
formalaşır.
FEOGA iə yanaşı Ortaq Aqrar Siyasətin maliyyələşdirilməsində regionlar arası
inkişaf fərqlərini aradan qaldırmaq məqsədilə yaradılan Avropa Regional İnkişaf
Fondu(FEDER), AB miqyasında ixtisas artırma, məşğulluq və insan resurslarının
inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılan Avropa Sosial Fondu(FSE) və regional inkişafı
dəstəkləyən fəaliyyətləri tamamlamaq üçün yaradılan LEADER qurumu da yaxından
iştirak edir.
Hal-hazırda AB-nin Ortaq Aqrar Siyasəti, xüsusilə ÜTT-nin 1994-cü il Uruqvay
Raundundan sonra yaranan yeni şəraitə uyğun olaraq özünün formalaşdırdığı
proteksionist sistemdə dəyişiklikləri nəzərdə tutan keçid dövrünü yaşamaqdadır.
Yaponiya
Yaponiya

aqrar

təsərrüfatçılığın

qədim

ölkələrindən

olmaqla

yanaşı,

iqtisadiyyatının bütün sahələrində olduğu kimi bu sahədə də kapitalist sisteminin tələb
etdiyi prinsiplərə keçid Meiji Yenidənqurması dövrünə (Meiji Restoration Period 1868-1911) təsadüf edir. Həmin illərdə Meiji hökuməti yapon aqrar sektorunu Avropa
və Amerika dövlətləri ilə geniş əməkdaşlığa cəlb etməklə yanaşı 1875-ci ildə torpaq
vergisi

üzrə

islahatlara

başladı.

İslahat

nəticəsində

artıq

vergilər

torpağın

məhsuldarlığına görə deyil, onun dəyəri əsasında hesablanmağa, natural formada deyil,
pul formasında ödənilməyə və əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq icarəçilərdən deyil,
torpaq sahiblərindən toplanmağa başlandı49.
49
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Lakin II Dünya müharibəsinə qədər olan dövrədək yapon kənd həyatında
torpaqların təxminən yarısına sahib “Jinushi” adlanan iri mülkədarlar(landlords) hakim
mövqedə qalırdı. Digər tərəfdən isə Yapon aqrar sektorunun bel sütunu sayılan və
sayları 5,5 milyona çatan kəndli ev təsərrüfatları fəaliyyət göstərirdilər ki, bunların da
1/3-i “Kosaku” adlanan və istehsal etdikləri məhsulların 50%-ə qədərini iri
mülkədarlara torpaq istifadəsi haqqı kimi ödəyən icarəçilərdən ibarət idi. Bununla
yanaşı yapon aqrar sektoru istehsalının hələ də 50%-ə qədərini çəltiyin təşkil etməsi,
kənd yerlərində məskunlaşmanın hədsiz yüksək olması, təsərrüfatlar arasında yüksək
texnologiyaların tətbiqinə imkan verməyən kiçik ölçülülərin üstünlük təşkil etməsi,
dövlət siyasətinin sənaye və ticarət sektorlarının xeyrinə diskriminativ xarakter daşıması
kimi ziddyyətlər də daşıyırdı. Bütün bu problemlər müharibə ilə bir qədər də kəskinləşdi
və müharibədən sonra İşğal Qüvvələrinin də ciddi dəstəyi ilə Yapon hökuməti
tərəfindən həyata keçirilən aqrar islahatların həll etməli olduğu əsas məsələlərə çevrildi.
Müharibə qurtaran kimi Yapon Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hələ İşğal Qüvvələri öz
fikrini dəqiqləşdirmədən əvvəl aqrar islahatların əsaslarını müəyyənləşdirmiş və 1938-ci
il “Aqrar Torpaqların Tənzimlənməsi Qanunu”nun bir növ yenidən qurulması olan
“Torpaq İslahatı Qanunu” layihəsi 22 noyabr 1945-ci ildə Nazirlər Kabineti
tərəfindən qəbul edilərək Parlamentə göndərilmişdir. Özündə 4 yerli təşkilatı birləşdirən
Ümumyapon Kəndli İttifaqının da təzyiqi ilə əvvəlki mülkədarlıq sisteminə elə də zərbə
vura bilməyəcək qanun layihəsi parlamentdə ciddi müxalifətlə üzləşdi. İctimaiyyət daha
radikal dəyişiklik tərəfdarı olduğunu görən İşğal Qüvvələri Yapon hökumətinə yuxarıda
göstərdiyimiz problemlərin ciddi həllinə nail ola biləcək yeni aqrar islahat proqramı
hazırlanmasını göstəriş verdi və proqram əsasında 11 oktyabr 1946-cı ildə 1938-ci il
tarixli “Aqrar Torpaqların Tənzimlənməsi Qanunu”na dəyişiklikləri nəzərdə tutan
və “Şəxsi Fermer Təsərrüfatlarının Qurulmasının Xüsusi Tədbirləri Qanunu”
(Owner farmer Establishment Special Measures Law) adlı qanunlar qəbul olunaraq
aşağıdakı istiqamətləri əhatə edən torpaq islahatlarına başlanıldı50:
 Torpaqlar yenidən bölüşdürülməsi: “Torpaq əkinçilərə”(land to tillers) şüarı
altında

50

aparılan

islahatlar

zamanı

torpağı

olduğu

yerdə

yaşamayan

iri
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mülkədarların(absentee landlords) torpaqları bütövlükdə, topağı olduğu yerdə
yaşayan

iri

mülkədarların(village

landlords)

icarə

torpaqlarının

1

hektardan(Hokkaidoda 4 hektardan) çox hissəsi, mülkiyyətçilər tərfindən aşağı
məhsuldarlıqla becərilən torpaqların isə 3 hektardan(hokkaidoda 12 hektardan) çox
hissəsi məcburi şəkildə dövlət tərəfindən satın alınaraq kəndlilərə və icarədarlara
satılırdı;
 Torpaq komitələrinin qurulması: Torpaq Komitələri (Land Committees) üç
səviyyədə - Kəndlər(və ya Şəhərlər), Prefakturalar və Mərkəzi Torpaq Komitələri
səviyyələrində - qurulmuşdur. Kənd Torpaq Komitələri üzvlərinin 10-u 5-i
icarəçilərdən, 3-ü mülkədarlardan və 2-i şəxsi təsərrüfatçılardan olmaqla seçilirdi.
Satınalma planı Kənd Torpaq Komitələri tərəfindən Prefaktura Torpaq Komitələrinin
təsdiqi ilə hazırlanır və torpaqların satınalması birbaşa dövlət tərəfindən həyata
keçirilirdi;
 Torpaq icarəsi sisteminin yenidən tənzimlənməsi: İslahatlar zamanı torpaq icarə
münasibələri və icarə subyektlərinin hüquqlarının qorunması sahəsində də müxtəlif
tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, bütün icarə haqqlarının pul formasında verilməsi və
icarə səviyyəsinin aşağı salınması və ya dondurulması təsbit edilmiş və icarə
müqavilələrinin yalnız Torpaq Komitələrinin razılığı ilə dəyişdirilməsi təmin
edilmişdir;
İslahatlar nəticəsində iri tormaq mülkədarlarlığına son qoyuldu, torpaqların böyük
hissəsi kəndlilərə satıldı və xüsusi kəndli təsərrüfatları aqrar sektorun həlledici
qüvvələrinə çevrildi. Əldə edilən nəticələri qoruyub saxlamaq və yenidən iri
mülkədarların ortaya çıxmasının qarşısını almaq məqsədilə də torpaq bazarındakı bütün
əqdlərin dövlət orqanlarının nəzarəti altında saxlanılmasını təmin edən “Aqrar Torpaq
Qanunu” 1952-ci ildə qəbul edildi. Tarixdə ən uğurlu torpaq islahatlarından biri kimi
qəbul edilən və Yapon kəndinin simasını tamamilə dəyişdirən bu islahat sonrakı dövrdə
Yapon aqrar sektorunun yüksək inkişafının təməlində dayanan əsas faktor hesab edilir.
1950-ci illərdən sonrakı dövrlər Yapon aqrar sektorunda yüksək mexanikləşmə və
müasir elektrotexnikalı maşınlarla təchizetmə sayəsində ciddi məhsuldarlıq əldə
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edilməsi dövrüdür. Bu dövrlər aqrar sektora dövlət himayəsi aşağıdakı istiqamətləri
əhatə etmişdir51:
 Kiçik miniatür təsərrüfatlarını deyil, təsərrüfatlararası koopersiya əlaqələrini və yeni
texnologiyaların tədbiqini stimullaşdırmaq;
 Yapon əhalisini balanslaşdırmış ərzaq rasionu ilə təmin etmək məqsədilə düyü
istehsalını azaltmaq, əvəsində isə heyvandarlıq və digər bitkiçilik məhsullarının
istehsalını stimullaşdırmaq;
 Kəskin urbanizasiyanın qarşısını almaqla əhalinin kənd yerlərində yaşayışına
əlverişli şərait yaratmaq;
 Aqrar sektorda çalışan insanların gəlirləri ilə sənaye işçilərinin gəlirləri arasındakı
fərqi

minimuma

endirmək

məqsədilə

onların

gəlirlərini

artıran

tədbirləri

stimullaşdırmaq;
 Nəhayət dünya sosial-iqtisadi inkişafının yeni fonunda milli əkinçilik və kulinariya
ənənələrini qoruyub saxlamaq;
Hal-hazırda yapon aqrar sektoru da digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi
dövlət tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir və bu zaman

mövcud himayə

mexanizmlərinin hamısından istifadə edilməkdədir. İndiki dövrdə yapon Kənd
Təsərrüfatı, Meşə və Balıqçılıq Nazirliyi ilə yanaşı fəaliyyət göstərən Ərzaq Agentliyi,
Heyvandarlığın Dəstəklənməsi Korporasiyası kimi orqanların qarşısında duran əsas
vəzifə ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları, yüngül sənayenin xammalla təmin edilməsi ilə
yanaşı, torpaq və su ehtiyatlarının, ətraf mühütün mühafizəsi, yeni, sağlam landşaftın
qurulması, milli əkinçilik mədəniyyətinin və ənənələrinin yeni nəsillərə ötürülməsi
istiqamətində siyasətlərin hazırlanaraq həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Yuxarıda üç ayrı iqtisadi mərkəz üzrə nəzər saldığımız inkişaf etmiş ölkələrin aqrar
tənzimləmə təcrübəsi ilə bağlı ilkə növbədə onu qeyd etməliyik ki, bu ölkələrdə aqrar
münasibələrin qanunvericilik bazası hələ uzun illər öncə formalaşmış və bazar iqtisadi
prinsiplərinin tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verirlər, lakin bu sahədə dəyişikliklər
yalnız dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəyşən aqrar siyasətin tənzimləmə məsələləri ilə
bağlı özünü göstərir.
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1990-cı illərə qədər İEÖ-in aqrar siyasətində hədsiz proteksionizm və xüsusilə
subsidiyalaşma davam etsə də xüsusilə ÜTT-nin Uruqvay Raundu və dünyada buna
qarşı çıxan dairələrin çoxalmasından sonra son illər bu siyasətdə nisbətən liberallaşma
müşahidə edilir. Lakin bu liberallaşma istənilən səviyyədə davam etmədiyindən hələ də
bəzi dairələrin ciddi və haqlı narazılığına səbəb olur52 və nöbəti illərdə bu sahədə ciddi
irəliləyişlərin olacağını proqnozlaşdırmaq mümkündür.
Beləliklə, yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq İEÖ-lərin aqrar siyasət
təcrübəsindən ölkəmiz üçün aşağıdakı nəticələri çıxarmaq mümkündür:
 Aqrar sektor İEÖ-lərin yüksək inkişaf etmiş sənaye cəmiyyətləri olması üçün ilkin
təkan olmuşdur. Güclü sənaye, sağlam şəhər həyatı yalnız güclü və sağlam aqrar
sektorun, kənd məskunlaşmasının üzərində formalaşaraq inkişaf edir;
 Aqrar sektorun inkişafında istehsal faktorları, xüsusilə torpaq üzərində səmərəli
mülkiyyət münasibətlərinin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman
torpağın onu becərənlərin əlində olması prinsipinə maksimum əməl edilməsi bu
sektorun inkişafına böyük təsir etmişdir;
 İEÖ-də yüksək inkişaf etmiş aqrar sektorun mövcudluğu bu sahədə elmi-texniki
tərəqqinin geniş vüsət alması ilə birbaşa bağlıdır və bu işlərdə dövlət strukturlarının
rolu həlledici olmuşdur;
 Aqrar sektorla sənaye arasında qurulan qarşılıqlı, sağlam və fasiləsiz əlaqələr hər iki
sektorun birgə inkişafını təmin etmişdir;
 İEÖ-də aqrar sektora istiqamətlənən səmərəli siyasətin qurulub həyata keçirilməsi
idarəetmə strukturlarının effektliyindən çox asılı olmuşdur. Daim təkmilləşən bu
strukturlar həmişə təsərrüfat subyektləri üçün “yolgöstərici” və himayəçi qismində
çıxış etmişlər;
 İEÖ-də aqrar münasibətləri tənzimləyən mükəmməl qanunvericilik bazası olmaqla
yanaşı həyata keçirilən aqrar siyasətin əsas istiqamətləri də daim parlament
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Hal-hazırda The Oxfam təşkilatı özünün “Ədalətli Ticarət Yaradaq(Make Trade Fair)” kompaniyası çərçivəsində
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tərəfindən qəbul olunan müvafiq qanunlar vasitəsilə təyin edilmişdir ki, bu da
onların daha effektli və demokratik olmasını təmin etmişdir;
 İEÖ-də aqrar təsərrüfat subyektləri yüksək şəkildə təşkilatlanmışdır ki, bu da onların
öz hüquq və vəzifələrini daha səmərəli şəkildə reallaşdırmalarına və aqrar siyasətin
formalaşmasında yaxından iştirak etmələrinə şərait yaradır;
 Aqrar siyasət ümumiqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olmaqla ərzaq, regional inkişaf,
resurs, ekoloji və elmi-texniki siyasətlərlə qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdə həyata
keçirilir;
 İEÖ-də aqrar sektor kifayət qədər yüksək inkişaf etsə də onun daşıdığı çox mühüm
strateji əhəmiyyət və təbiətindən irəli gələn bir sıra spesifik cəhətlər bu sektorun hələ
də dövlətin aktiv proteksionist siyasətinə ehtiyacı olduğunu və gələcəkdə də bunun
davam edəcəyini görməkdəyik;
 Nəhayət, İEÖ-də aqrar sektorun ÜDM-də və ümumi məşğulluqdakı payı daim
azalaraq bu günkü təxminən 2% həddinə gəlib çatmışdır. Bu ölkələrin aqrar sektorda
strateji xəttlərindən biri də məhz kifayət qədər ağır fəaliyyət sahəsi olan bu sektorda
ən son texnologiyaları tətbiq edərək daha az işçi qüvvəsi ilə daha məhsuldar istehsala
nail olmaqdır və bu zaman xüsusilə “agribusiness” deyilən və güclü kooperasiya
əlaqələri olan iri aqrar təsərrüfatların geniş yayılması stimullaşdırılır;
İEOÖ-in də demək olar ki, hamısının aqrar sektoru İEÖ-də olduğu kimi uzun
müddətdir bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. Lakin əsas fərqləri
ondan ibarətdir ki, İEÖ-in aqrar sektoru daha yüksək inkişaf etmişdir və onlar aqrar
siyasət mexanizmlərini daha effektli şəkildə reallaşdırırlar. Çoxlu ölkələri özündə
birləşdirən İEOÖ qrupunun da aqrar siyasət təcrübəsinə nəzər saldıqda 1980-cı illərə
qədər olan aktiv proteksionist və 1980-cı illərdən sonra, xüsusilə 1994-cü il ÜTT-nin
Uruqvay Raundundan sonrakı liberallaşma dövrlərini ayırmaq mümkündür. Bu
ölkələrdə həmçinin digər bir ümumi meyl ondan ibarətdir ki, liberallaşma dövrünədək
əsasən idxalı əvəz edən məhsulların istehsalı dəstəklənirdisə, liberallaşma dövründə
ixrac yönümlü aqrar məhsulların dəstəklənməsinə başlanmışdır. Hal-hazırda müəyyən
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bir ümumiləşdirmə aparmalı olsaq həmin ölkələri aqrar siyasət təcrübəsi baxımından
belə qruplaşdıra bilərik53:
 Aqrar strukturu əsasən ailə təsərrüfatlarından ibarət olan Cənubi-Şərqi Asiyanın
İndoneziya, Malaziya, Tailand, Tayvan, Cənubi Koreya və Çin kimi ölkələrində
1970-ci illərdə aqrar sektorun vergi yükü azaldılmış və kiçik təsərrüfatlar himayə
edilməyə başlanmışdır. Həmçinin bu ölkələrdə əlverişli makroiqtisadi siyasət
qurulmuş, regional infrastruktur və sosial xidmətlərə ciddi investisiyalar qoyulmuş,
araşdırma və yayın xidmətləri təmin edilmiş və stabil kiçik fermer kredit sistemləri
dəstəklənmişdir. Nəticədə, aqrar istehsal sürətlə artmış və yoxsulluq içində yaşayan
ailələrin sayı ciddi şəkildə azalmışdır;
 Argentina, Qana, Nigeriya, Tanzaniya, Uqanda, Zambiya və əksər Afrika
ölkələrini əhatə edən və aqrar strukturları əsasən ailə təsərrüfatı olan bu ölkələrdə
aqrar sektor ixracın vergiləndirilməsi, sənaye proteksionizmi və yüksək valyuta
kursları yolu ilə ağır diskriminasiya tədbirlərinə məruz qalmışdır. Bununla yanaşı
həmin ölkələrdə aqrar sektora kiçik həcmli dövlət yardımları təmin edilsə də bunlar
əsasən qeyri-məhsuldar, lakin siyasi baxımdan güclü dəstəyi olan istehsalçılara
yönəldilmişdir. Bu ölkələrin bəzi əlverişli aqrar şəraiti olan regionları xaricində aqrar
istehsalın artım sürəti əhalinin artım sürətinə cavab verə bilməmiş və kənd əhalisi
arasında yoxsulluq sürətlə artmışdır. Lakin buna baxamayaraq həmin ölkələrin əksəri
son illər makroiqtisadi sabitləşmə və struktur islahatları proqramları qəbul etmiş və
çox zəif templə olsa da aqrar siyasət reormaları həyata keçirməkdədir;
 Keniya, Meksika və Filippinlər kimi aqrar strukturu koloniya dövründə
formalaşmış iri malikanələrdən ibarət olan ökələr də aqrar sektora ağır vergi yükü
qoymaqla

yanaşı

qeyri-proteksionist

tənzimləmə

mühiti,

valyuta

kursu

məhdudiyyətləri və idxal baryerləri yolu ilə həyata keçirilən qeyri-proteksionist
siyasətə malik olmuşdur. Lakin bu siyasəti nisbətən kompensasiya edən geniş
miqyaslı dövlət regional investisiya və struktur problemlərini həll etməyə yönələn
torpaq islahatı proqramları da həyata keçirmişlər. Nəticədə bu ölkələrdə aqrar
istehsal və kənd yoxsulluğu səviyyəsində nisbi yaxşılaşma olsa da, iri fermer və
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bürokratlar tərəfindən həyata keçirilən “renta axtarışı”(rent-seeking) dövlət
xərclərini ictimai xarakterli investisiyalardan (məs.irriqasiya) şəxsi təsərrüfatların
istehsal faktorlarını subsidiyalaşdıran (məs. su və elektrik enerjisi)xərclərə çevirərək
onların səmərəliliyini aşağı salmışdır. Hal-hazırda bu ölkələr zəif də olsa dövlət
xərclərinin səmərliliyi ilə bağlı islahatlar keçirirlər;
 Braziliya, Kolumbiya, Qvatemala və Cənubi Afrika kimi torpaqların və gəlirlərin
hədsiz qeyri-bərabər bölüşdürüldüyü ölkələrdə bu vəziyyət sənaye sektoru himayə
edildiyi halda aqrar sektorun birbaşa və dolayı vergiləndirilməsi, yüksək valyuta
kursları kimi qarışıq iqtisadi siyasət nəticəsində biraz da pisləşmişdir. Bunun
əvəzində isə kənd elitası mülkiyyət hüquqlarının, dövlət investisiyalarının və
xidmətlərinin, kredit və subsidiyaların bölüşdürüməsi məsələlərində himayə
edilmişdir. Lakin hökumətlər bəzən də kəndlərdəki sosial həyəcan və zorakılığa qarşı
torpaqların yenidən bölüşdürülməsini nəzərdə tutan kiçik miqyaslı proqramlar həyata
keçirmişlər və bu daha çox icarə hüquqlarının məhdudlaşdırılması şəklində ortaya
çıxmışdır;
Aqrar siyasət baxımından Çin Xalq Respublikasının təcrübəsi uğurlu olmaqla
yanaşı həm də spesifikliyi ilə fərqlənir. Bu ölkədə sənaye ilə aqrar sektor arasında
qurulan sağlam qarşılıqlı əlaqə Çin “iqtisadi möcüzəsi”nin əsas faktoru olmuşdur.
Çinin iqtisadi strategiyasında sənaye həmişə prioritet xarakter daşıdığından aqrar sektor
da daima onun inkişafına xidmət etmiş və bu 1949-78-ci illərdə aqrar sektorda toplanan
izafi kapitalın sənaye sektoruna yönəldilməsi istiqamətində olmuşdur. Mərkəzi planlı
xalis sosialist iqtisadiyyatının olduğu həmin dövrdə dövlət inhisarçı formada aqrar
məhsulları satın alır və aşağı qiymətlərlə reallaşdırırdı. Bu siyasətdə məqsəd sənaye
sahələrini ucuz əmək və material ehtiyatı ilə təmin edərək onların gəlirlərini artırmaq və
bu sektorda kapital investisiyaları formalaşdırmaq olmuşdur54.
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Won W. Koo and Jinqiang Lou, “The Relationship between the Agricultural and Industrial Sectors in Chinese
Economic Development”, Department of Agricultural Economics Agricultural Experiment Station North Dakota State
University, Agricultural Economics Report No.368, January 1997, səhfə:2-3;
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1978-i il Çin Komunist Partiyasının XI Qurultayının III Pleniumunda qəbul
olunan və aşağıdakı istiqamətləri əhatə edən iqtisadi strategiya isə yeni bir dövrü,
iqtisadiyatda bazar iqtisadi prinsipərinə keçid dövrünü başlatmışdır55:
 Daxili

cəbhədə:

a)Aqrar

istehsalın

desentralizasiyası;

b)Fiskal

sistemin

desentralizasiyası; c)Qiymətlərin derequlyasiyası;
 Xarici cəbhədə Açıq Qapı Siyasəti (Open Door Policy);
İslahatların başladığı dövrəqədər Çində torpaqlar xüsusi(ziliu di) və kollektiv
nəzarətdə(jiti di) olan torpaqlara bölünürdü. Əkilən ərazilərin 6,2%-ni əhatə edən xüsusi
istifadədə olan torpaqlar əsasən qədim ailələrə

mənsub olmaqla onlar üzərindəki

istehsal qərarları demək olar ki, sərbəst şəkildə verilirdi.
İlkin olaraq Çin iş qüvvəsinin 70%-ni özündə birləşdirən aqrar sektorda aparılan
isahatlar isə iki mühüm elementi, Ailəvi Cavabdehlik Sistemi (Household
Responsibility System - HRS) və İkili Qiymət Sistemini (Dual Track Price System)
özündə birləşdirirdi.
Ailəvi Cavabdehlik Sistemi kollektiv təsərrüfatların fərdi ev təsərrüfatlarına doğru
transformasiyası ilə yanaşı əkilən torpaqların kollektiv nəzarətdə olan yerdə qalan
93,8%-nin üç müxtəlif formalı istifadə hüququ əsasında aqrar ev təsərrüfatlarına
paylanmasını nəzərdə tuturdu56:
 Pay torpağı(ration land-kouliang tian) adlanan və ev təsərrüfatlarının ehtiyaclarını
təmin etmək məqsədilə verilən istifadə hüququ;
 Cavabdehli torpaqlar (responsibility land-zeren tian) adlanan və təsərrüfatçıya təyin
edilmiş məbləğdə və aşağı qiymətlərlə taxıl və ya pambıq məhsullarını dövlətə
satmaq öhdəliyi yükləyən istifadə hüququ;
 Müqavilə torpağı(contract land-chengao tian) adlanan və auksionlar və ya kənd
rəhbərləri tərəfindən müəyyən pul məbləği müqabilində paylanan istifadə hüquqlu
torpaqlar;

55

Sylvie Demurger, Jeffrey D. Sachs, Wing Thye Woo, Shuming Bao, Gene Chang and Andrew Mellinger, “Geography,
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İkili Qiymət Sisteminə əsasən isə dövlət təsərrüfat subyektləri üzərində istehsal
etdikləri məhsulun müəyyən hissəsini təsbit edilmiş qiymətlərlə əvvəlcə dövlətə satmaq
öhdəliyi qoyur, qalan məhsulu isə azad bazarda formalaşan azad qiymətləri vasitəsilə
reallaşdımaq azadlığını verir. Yəni təsərrüfat subyekti bazarakı nisbətən yüksək
qiymətlərlə məhsulunu reallaşdırmaq üçün dövlətin qoyduğu kvotadan daha çox istehsal
etməkdə maraqlı olur, bazarda qiymətlər aşağı olduqda isə sadəcə dövlətə satmalı
olduğu həddə məhsul istehsalı ilə kifayətlənməyə çalışır. Bu baxımdan əgər 1978-ci ildə
Çin fermerləri istehsal etdikləri məhsulun yalnız 8%-i azad bazar qiymətləri ilə
reallaşdırırdılarsa, 1990-cı illərdə bu rəqəm artıq 80%-ə qalxmışdır57.
Beləliklə, digər islahatlarla yanaşı aqrar sektorda həyata keçirilən yuxarıdakı
tədbirər Çin aqrar təərrüfatlarında güclü stimul yaradaraq istehsalın kəskin artımında
böyük rol oynamış və ölkənin ümumiqtisadi inkişafına öz həlledici təsirini göstərmişdir.
Nəhayət, İEOÖ-in aqrar siyasət təcrübəsini nəzərə alaraq ölkəmiz üçün aşağıdakı
nəticələri çıxarmaq olar:
 İEOÖ-in təcrübəsi göstərir ki, aqrar sektorda həyata keçirilən islahat və tənzimləmə
xarakterli tədbirlərin daha effektli nəticələr əldə etməsi üçün hökmən düzgün şəkildə
qurulmuş və valyuta kursları, faiz dərəcələri, inflyasiya, məşğulluq və tədiyyə
balansı kimi sahələrdə dövlət siyasətini özündə birləşdirən əlverişli makroiqtisadi
mühit təmin edilməlidir;
 Bu ölkələr arasında dövlət investisiyaları şəklində regional infrastruktur, sosial
xidmətlər və aqrar sektorun digər ictimai xarakterli sahələrini maliyyələşdirənləri
aqrar istehsalın sürətlə artmasına nail olmuşlar;
 İEOÖ-in təcrübəsində geniş istifadə olunan və kifayət qədər müsbət nəticələrə
gətirib çıxarmış idxalı əvəz edən aqrar məhsulların və ixracı genişləndirən aqrar
məhsulların dəstəklənməsi siyasətindən ölkəmizdə də istifadə edilə bilər;
 İEOÖ-də maliyyə-kredit resursları kifayət qədər məhdud olduğundan və daha az
risqli olması baxımından əsasən sənaye sahələrinə yönəlməsi aqrar sektorda ciddi
kredit çatışmazlığı ilə müşahidə olunur və bu sahədə dövlət tərəfindən kredit
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resursları təmin edilən ölkələrdə müsbət nəticələr ortaya çıxmışdır. Bu problem
bizim ölkə üçün də aktualdır;
 İEOÖ-in

bir

çoxunda

əlverişli

siyasi

və

hüquqi-instutsional

mühüt

formalaşmadığından bütün sahələrdə olduğu kimi aqrar sektora yönəldilən dövlət
dəstəkləmə siyasətindən də əsasən qeyri-məhsuldar, lakin siyasi gücü olan aqrar
subyektlər yararlanmışlar ki, bu da yürüdülən aqrar siyasətin effektivliyinin xeyli
aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur;
 Nəhayət, İEOÖ arasında Çin təcrübəsindən, xüsusilə onun ikili qiymət mexanizmi
siysətindən bir sıra məhsular üzrə ölkəmizdə də geniş istifadə edilə bilər;
Keçid iqtisadiyyatı ölkələri keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələr və
Varşava Paktına qoşulmuş Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrindən ibarətdir. Sosialist
sistemi dağıldıqdan sonra bu ölkələrin hamısı bazar iqtisadiyyatına keçid yolunu tutmuş
və öz iqtisadiyyatlarında bazar prinsiplərinə əsaslanan aktiv islahatlar mərhələsinə daxil
olmuşlar. Bu mərhələdə Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələr və Mərkəzi və Şərqi
Avropa ölkələrinin aqrar siyasət təcrübələrində fərqliliklər müşahidə edilməkdədir.
Mərkəzi və Şərqi Avropanın Keçid İqtisadiyyatı Ölkələri
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində sosializm II Dünya müharibəsindən sonra
qurulduğundan bu ölkələrdə sosialist ənənələri elə də dərin kök salmamış və torpaq
üzərində mülkiyyət və təsərrüfatçılıq dövlət və kollektiv olmaqla yanaşı xüsusi(fərdi)
formalarda da həyata keçirilirdi. Bu ölkələrdə islahatlar nəticəsində qiymətlər və ticarət
tam liberallaşdırılmış, özəlləşdirmə və torpaq islahatı həyata keçirilmiş və aqrar
təsərrüfatlar restrukturizasiya olunmuşdur58. Bu ölkələrin qanunvericiliyində bütün
torpaqlar potensial xüsusi mülkiyyətli torpaqlar kimi qəbul olunmuş, torpaq üzərində
alqı-satqı, icarə kimi bütün hüquqların transfert edilə bilməsinə sərbəstlik verilmiş,
onların bölgüsündə isə fiziki bölgü(physical plots) strategiyası seçilmişdir. Həmin
ölkələrdə torpaqların özəlləşdirilməsində isə fərqliliklər müşahidə edilməkdədir. Belə
ki, onların əksəriyyəti özəlləşdirməni kollektivləşdirmə nəticəsində öz torpağından
məhrum olmuş şəxslər və onların varislərinə təzminat şəklində, Rumuniya və
Macarıstan həm təzminat(restitution), həm də aqrar işçilər və kənd əhalisi arasında
58

Daha ətraflı bax: William Liefert and John Swinnen, “Changes in Agricultural Markets in Transition Economies”,
Economic Research Service United State Department of Agriulture (ERS), Agricultural Economic Report No. AER806,
March 2002;
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bölüşdürmə(distribution) formasında, Albaniya yalnız bölüşdürmə, Polşa isə pulla
satış formasında aparmağa üstünlük vermişdir. Aqrar təsərrüfatlar restrukturizasiya
olunan zaman isə həmin təsərrüfatların qeyri-torpaq resursları təsərrüfat işçiləri və
üzvləri arasında bölüşdürülmüşdür. Torpaq və qeyri-əmlak resursları bölüşdürüldükdən
sonra təbii ki, əvvəlki təsərrüfatların yeni formalarda qurulması və buna paralel olaraq
yeni fərdi təsərrüfatların ortaya çıxması prossesi də getmişdir. Bu zaman Rumuniya və
Bolqarıstan fərdi, korporativ və assosiativ, Macarıstan, Çexiya və Slovakiya fərdi və
korporativ, Albaniya isə ancaq fərdi təsərrüfatlara üstünlük vermişdir.
Aparılan

islahatlar

aqrar-sənaye

müəssisələrinin

özəlləşdirilməsi,

regonal

maliyyələşdirmə və instutsional islahatlarla da dəstəklənməklə bu ölkələrdə aqrar
sektoru böhran vəziyyətindən çıxarmaq və inkişaf “relsi”nə salmaq mümkün olmuşdur.
Postsovet Keçid İqtisadiyyatı Ölkələri
Aqrar islahatlar zamanı Baltikyanı ölkələrdə bütün torpaqlar potensial xüsusi
mülkiyyətli elan olunmuş, özəlləşdirilən torpaqlar kollektivləşmə prossesindən öncəki
sahiblərinə və ya onların varislərinə təzminat şəklində verilmiş, qeyri-torpaq resursları
müəssisələrin işçiləri və ya üzvləri arasında bölüşdürülmüş, torpaq üzərində mülkiyyət
və istifadə hüquqlarının tam olaraq ötürülməsinə şərait yaradılmış, torpaqların
bölüşdürülməsi fiziki formada həyata keçirilmiş və təsərrüfatların restrukturizasiyası
zamanı isə fərdi və korporativ formalara üstünlük verilmişdir.
Digər ölkələrdə isə aqrar islahatların elementləri bir qədər fərqli xüsusiyyətlər kəsb
etmişdir. Belə ki, torpaqların xüsusi mülkiyyətdə olmasına icazə verilməsi baxımından
əksər ölkələrdə bütün torpaqlar potensial xüsusi mülkiyyətli elan olunduğu halda
Özbəkistan və Tacikistanda heç bir torpaqların xüsusi mülkiyyətdə olmasına icazə
verilməmiş, Qazaxıstan və Belarusda yalnız ev təsərrüfatı torpaqlarının xüsusi
mülkiyyətdə saxlanmasına icazə verilmiş, Qırğızıstanda isə 1998-ci il iyun ayında
keçirilən referendumla bütün torpaqların potensial xüsusi mülkiyyətdə olmasına icazə
verilmişdir. Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət və istifadə hüquqlarının ötürülməsinə
icazə verilməsi baxımından isə vəziyyət daha da fərqlidir. Belə ki, Ermənistan,
Gürcüstan, Azərbaycan və Moldovada bu hüquqlar tam şəkildə tanındığı halda,
Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda istifadə hüquqlarının ötürülməsi tanınsa da,
mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsi məhdudlaşdırılmış, Tacikstan və Özbəkistanda
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xüsusi mülkiyyət hüququ olmadığı halda istifadə hüquqlarının ötürülməsi birincidə
tanınmış, ikincidə isə qadağan edilmiş, Belarusda istifadə hüquqlarının ötürülməsi
qadağan

olduğu

halda

mülkiyyət

hüququnun

ötürülməsi

məhdudlaşdırılmış,

Türkmənistanda istifadə hüquqları qanunla qadağan edilməsə də praktikada buna icazə
verilməmiş, Qırğızıstanda isə 1998-ci ildə torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət və istifadə
hüquqlarının

ötürülməsinə

5

illik

moratorium

qoyulmuşdur.

Təsərrüfatlar

transformasiya edilən zaman isə Ermənistan, Gürcüstan fərdi, Moldova, Azərbaycan
və Qırğızıstan fərdi və korporativ, digərləri isə korporativ, kollektiv və fərdi
təsərrüfatlara üstünlük vermişdir.
Nəticədə, aqrar sahə də daxil olmaqla aparılan islahatlar və onların məqsədinə nail
olma səviyyəsi baxımından postsovet ölkələri arasında Baltikyanı ölkələr digərlərindən
xeyli fərqlənmiş və demək olar ki, keçid prossesini başa vuraraq Avropa Birliyinin tam
hüquqlu üzvlərinə çevrilmişlər. Digər ölkələrdə isə aparılan islahatlar makroiqtisadi və
hüquqi-instutsional baxımından əlverişsiz mühütə malik olmaqla əsasən səmərəsiz
olmuş və öz məqsədlərinə elə də yüksək səviyyədə nail ola bilməmişdir.
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Nəticə və təkliflər
 Aqrar sektor təsərrüfatçılığın ən qədim sferalarından biri olmaqla dünya iqtisadi
inkişafının bütün mərhələlərindən keçərək müasir dövrə qədər gəlib çıxmışdır. Bu
mərhələlərin hər birində iqtisadiyyatdakı rolu dəyişən və inkişaf edən aqrar sektor
özü ilə bağlı nəzəri baxış və siyasi doktrinaları da dəyişməyə məcbur edərək müasir
səviyyəyə çatdırmışdır. Həmin nəzəriyyə və siyasi doktirnaları araşdırarkən dövlətin
aqrar siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin sabit və keçid iqtisadiyyatı şəraitində
fərqləndikləri ortaya çxsa da bu siyasətin daim bir ümumi cəhətə – aqrar sektorun
təbiətindən irəli gələrək onun daim dövlətin proteksionist yanaşmasına ehtiyacı
olduğuna – malik olduğu da açıqlığı ilə görünür;
 Müasir dövrdə aqrar sektorun tənzimlənməsində istifadə olunan metod və
mexanizmlər

iqtisadiyyatın

dövlət

tənzimlənməsinin

ümumi

metod

və

mexanizmlərinin bu sektora uyğunlaşdırılmış xüsusi formaları olmaqla özündə geniş
miqyaslı tədbirlər kompleksini birləşdirir. Bu baxımdan əsasən dolayı(iqtisadi)
tiplərinə üstülük verilən bu metod və mexanizmlər yalnız kompleks, bir-birilə əlaqəli
və harmonizə edilmiş şəkildə tətbiq edilərsə müəyyən səmərə verə bilər və aqrar
siyasətin qarşısına qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq olar;
 Aqrar

sahibkarlıqda

hüquqi

tənzimlənmənin

mövcud

prinsip,

metod

və

xüsusiyyətləri iqtisadi cəhətən mübadilələr, hüquqi baxımdan müqavilələr zənciri
olan bazar iqtisadiyyatında aqrar subyektlər arasındakı bu münasibətlərinin səmərəli
şəkildə qurulmasının və stabilliyinin dövlət tərəfindən təminatına xidmət edir. Məhz
dövlət aqrar sektorda yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması və inkişafına
sistemli yanaşmalı, radikal iqtisadi islahatlar və onlara hüquqi baza yaradılmasında
obyektiv iqtisadi qanunlardan və qanunauyğunluqlardan irəli gələn dialektik
əlaqələrə əsaslanan qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, qərarlar və müxtəlif səpkili
normativ-hüquqi aqtlar qəbul etməlidir ki, bunlar da həyata keçirilən hüquqi
tənzimləmə prossesinin əsas vasitələridir;
 Keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin tənzimlənməsi prossesində dövlət
bu tənzimləmənin iqtisadi bazasını sosialist iqtisadiyyatından qalma köhnə və
səmərəsiz şəkildə qurulmuş münasibətlərin bazar iqtisadiyyatı şəraitində yeni və
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daha səmərəli şəkildə qurulması prinsipi ilə formalaşdırdığı halda, onun hüquqi
bazası göstərilən prossesin həm vasitəsi, həm də nəticəsi kimi çıxış edir. Belə ki,
qəbul olunan hər bir yeni normativ-hüquqi aqt bir tərəfdən yeni iqtisadi
münasibətlərin formalaşmasına xidmət edirsə, digər tərəfdən kortəbii şəkildə
formalaşan

yeni

iqtisadi

münasibətlərin

sistemli

şəkilə

salınaraq

“rəsmiləşdirilməsi”nə xidmət edir;
 Bazar iqtisadiyyatına keçid prossesinin əsas istiqamətlərindən olan mülkiyyət
münasibətlərinin yenidən qurulmasına şərait yaradan

dövlətsizləşdirmə

və

özəlləşdirmə prossesi ölkəmizin aqrar sektorunda torpaq islahatı, sovxoz və
kolxozların islahatı və emal-infrastruktur müəssisələrinin islahatı kimi üç əsas
istiqaməti əhatə etməklə konseptual baxımdan əsasən düzgün şəkildə təsbit edilsə də
praktikada ciddi qüsurlarla müşahidə edilmişdir ki, bunların da tam aradan
qaldırılması çox çətin olsa da bundan sonra formalaşdırılan siyasət mexanizmləri ilə
onun ağır nəticələrinin yumuşaldılmasına və neytrallaşdırılmasına nail olmaq
mümkündür;
 Demək olar ki, başa çatmış aqrar islahatlar nəticəsində ölkə aqrar sektorunda baş
verən kəskin tənəzzülün qarşısını almaq, daxili tələbatın ödənilməsində müəyyən
müsbət nəticələr əldə etmək mümkün olsa da, hələ də ölkənin ixrac potensialında
ciddi geriliklər özünü göstərir və istehsal həcmi və məhsuldarlıq mövcud imkanlar
baxımından xeyli aşağıdır. Bu məsələləri həll etmək üçün növbəti illərdə aqrar
siyasətin qarşısında mütərəqqi texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi, dünya
standartlarına uyğun məhsul istehsalı, yığımı, tədarükü, saxlanılması, qablaşdırılması
və daşınması sisteminin formalaşdırılması, şoranlaşma, eroziya, su çatışmazlığı və
xəstəliklərlə

mübarizənin

gücləndirilməsi,

damazlıq

və

seleksiya

işlərinin

səmərəliliyinin artırılması kimi istiqamətlərdə bir sıra vəzifələrin həll edilməsi
dayanmalıdır;
 Son illər ölkəmizdə ümumi sahibkarlıq mühitinin, xüsusilə də aqrar sahibkarlıq
mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra normativ-hüquqi aqtlar qəbul edilmiş və
hazırlanan proqramlarda qarşıdakı illər üçün bu sahədə bir sıra tədbirlərin görülməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Lakin həmişə olduğu kimi ölkəmizdə problem normativhüquqi sənədlərin hazırlanması sahəsində deyil, onlardan irəli gələn müddəaların
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icrası sahəsindədir və hazırlanan bu normativ-hüquqi xarakterli sənədlərin
reallaşdırılması sahəsindəki problemlərin ortaya çıxması digər amillərlə yanaşı,
mühüm dərəcədə bu aqtlardan irəli gələn vəzifələri həyata keçirəcək inzibatiinstutsional quruluşun, başqa sözlə müvafiq idarəetmə strukturlarının qeyri-təkmil
xarakter daşımasından asılıdır;
 Ölkəmizdə aqrar sektorun idarəetmə strukturlarının formalaşma və təkmilləşmə
prossesi davam etsə də, hələ də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Torpaq və
Xəritəçəkmə

Komitəsinin

hüquq

və

vəzifələri

tam

şəkildə

bir-birindən

ayrılmamışdır. Aparılan funksional islahatlarla yanaşı bu sektorun idarəetmə
orqanlarında korrupsioner-bürokratik sistemin dağıdılması, onların məhsuldarlığının
artırılması, şəffaflıq və demokratizm ənənələrinin kök salması və desentralizsiya
meyllərinin gücləndirilməsi istiqamətlərində ciddi tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bu
baxımdan dünya təcrübəsində qəbul olunan ən mütərəqqi texnologiyaları özündə
birləşdirən elektron hökumət layihələrinin hazırlanaraq sürətlə həyata keçirilməsi
zəruridir;
 Aqrar siyasətlə bağlı dünya ölkələrinin təcrübəsini araşdırarkən belə bir ümumi
nəticəyə gəlirik ki, ölkələrin inkişaf səviyyəsindən, aqrar sektorun əsas fəaliyyət
sahələri olub olmamasından asılı olmayaraq onların hamısında bu sektor dövlətin
aktiv proteksionist siyasətinin təsiri altında inkişaf etmiş və indi də bu davam
etməkdədir. Yalnız 1994-cü il ÜTT-nin Uruqvay Raundunda aqrar istehsala daxili
subsidiyaları, bazara giriş maneələrini, onların ixracını subsidiyalaşdırmağı, qeyritarif gömrük maneələrini aradan qaldırmağı nəzərdə tutan Kənd Təsərrüfatı Sazişinin
(Agreement on Agriculture) qəbul edilməsi ilə bu sahədə bir qədər liberallaşdırma
müşahidə edilməkdədir. Bu baxımdan ölkəmiz üçün də dünyada qəbul olunan yeni
qaydalara uyğun olaraq aqrar sektoru dəstəkləmə tədbirlərini özündə birləşdirən
sağlam aqrar siyasət mexanizmlərinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi
növbəti illərdə daha da aktuallıq kəsb edəcəkdir;
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Əlavə № 1: Bazar iqtisadiyyatı
iqtisadiyyatın tənzimlənməsi modeli59

şəraitində

aqrar

Aqrar iqtisadiyyatının tәnzimlәnmәsi

Dövlәt sәviyyәsindә
Mülkiyyәt
vә
sahibkarlıq
münasibәtlәrinin
tәnzimlәnmәsi
hüquqi
üzrә
aqtlar

Dövlәt sahibkarlığı

Tәsәrrüfatlar sәviyyәsindә
Maliyyә-kredit vasitәlәri:
vergilәr, qiymәt, pul
tәdavülünün tәnzimi

Marketinq fәaliyyәti

Müstәqim tәsәrrüfat
әlaqәlәri
Dövlәt investisiyaları,
dövlәt sifarişlәri
Sahibkar birliklәri,
informasiya mәrkәzlәri
vә.s-in fәaliyyәti

İri tәsәrrüfat vә
sosial proqramlar
iqtisadi
proqnozlaşdırma
vә planlaşdırma

59

Sxem Dos. Kamil Sadıqovun “Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin konseptual əsasları”( Bakı-1999) adlı
kitabının 38-ci səhfəsində verilmiş sxem əsasında hazırlanmışdır;
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Əlavə № 2: Aqrar münasibətlər sisteminin strukturu
Təsərrüfatdaxili aqrar münsibətlər Təsərrüfatxarici aqrar münasibətlər
1. Torpaq münasibətləri

1. Mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi

2. Əmlak münasibətləri

sferasında yaranan münasibətlər

3. Əmək münasibətləri

2. Müqavilə münasibətləri

4. Təşkilatı-idarəçilik münasibətləri

3. Büdcə-vergi münasibətəri
4. Delikt münasibətlər

Əlavə

№

3:

Aqrar

sektor

münasibətlərinin

hüquqi

tənzimlənməsi modeli
Aqrar sektorla bağlı parlament
tәrәfindәn qәbul olunan qanunlar

Aqrar sektorla bağlı parlament
tәrәfindәn tәsdiq edilmiş proqramlar

Aqrar sektorla bağlı
prezidentin fәrman
vә sәrәncamları

Aqrar sektorla bağlı
NK-nin qәrarları,
әmrlәri tәsdiq etdiyi
tövsiyyәlәr,
nizamnamәlәr vә.s

Aqrar sektor dövlәt
idarәetmә
strukturlarının tәsdiq
etdiyi әmr, sәrәncam,
tәlimatlar vә.s
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Əlavə № 4: Sovetlər Birliyində aqrar təsərrüfatların
prototip xüsusiyyətləri60
Xüsusiyyətlər

Kolxozlar

Sovxozlar

Torpağa mülkiyyət forması
Qeyri-torpaq
əmlakı
üzərində
mülkiyyət forması
Kapital
qoyuluşunun
maliyyə
mənbələri
Rezidentlərin statusu

Kollektiv istifadə əsasında dövlət mülkiyyəti
Kollektiv

Dövlət mülkiyyəti
Dövlət mülkiyyəti

Şəxsi gəlirin mənbələri
Şəxsi gəlirin əlavə mənbələri
Dövlət pensiyaları
Daxili pasport (internal passport)
İdarəetmə sisteminin
həyata
keçirilməsi

İzafi kollektiv gəlirin bölüşdürülməsi
Ev təsərrüfatı
1960-cı illərədək olmamışdır
1960-cı illərədək olmamışdır
Nomenklatura
tərəfindən
məhdudlaşdırılmış
namizədlərdən formal qaydada seçilən sədr
tərəfindən
Həmişə

Kənd
sosial
infrastrukturuna
məsuliyyət daşımaq

Dövlətdən əldə edilən
vasitəsilə
Kollektivin üzvləri

uzunmüddətli

borclar

Dövlət tərəfindən proporsional
qaydada
Sovxozun əmək haqqı ilə çalışan
işçiləri
Maaş və əmək haqqları
Ev təsərrüfatı
Həmişə
Həmişə
Təyin edilmiş direktor tərəfindən

Həmişə

Əlavə № 5: Sosialist və bazar aqrar təsərrüfatlarında biznes
qərarları61
Biznesin
komponentləri

Bazar təsərrüfatında
qərarları

Satış

İstehsal istehlakçı tələbinə cavab verməyə çalışır

Xərclər

İdarəetmə xərcləri məhdudlaşdırılır

Əmək

Dəyişən istehsal həcminə uyğun iş qüvvəsinin
həcmi tənzimlənir
Ən yaxşı tədarükçülər axtarılır, satınalma
miqdarına nəzarət edilir

İstehsal faktorları
Satın alınması
Amortizasiya

Kredit/maliyyə
xərcləri
Mənfəət

60

biznes Sosialist təsərrüfatında biznes
qərarları

Fondların yeniləşdirilməsi məqsədi daşıyır; əlavə
amortizasiya maya dəyərinin artırılması və digər
xərclərin məhdudlaşdırılması ilə izah edilir
Borclar
müflis
olmaq
risqi
tərəfindən
məhdudlaşdırılır; və ya sərt büdcə məhdudiyyəti
Satış və xərclər üzərində nəzarəti təmin etməklə
mənfəəti maksimum həddə yüsəltmək

İstehsal
mərkəzi
şəkildə
təyin
edilən
məqsədlərə nail olmağa çalışır
“Xərc üstəgəl” mühasibat sistemi tətbiq edilir
(cost-plus)
İş qüvvəsi sabitdir: işçilərin həyat boyu işlə
təminatına qarantiya verilir
İstehsal faktorları dövlət tərəfindən təyin
edilmiş sabit qiymətdə və istehsal kvotalarının
müəyyən etdiyi miqdarda təmin edilir
Yeni fondların təmin edilməsi mərkəzi
planlaşdırma vasitəsilə həyata keçirilir;
amortizasiya aktiv nağd pul mənbəyi kimi
qəbul edilir
Kredit resursları mərkəz qaydada kəsrlərin
örtürülməsi məqsədilə bölüşdürülür; və ya
yumuşaq büdcə məhdudiyyəti
Mənfəətin idarəedilməzliyi ilə xarakterizə edilir

Zvi Lerman, Csaba Csaki, and Gershon Feder, “Land Policies and Evolving Farm Structures in Transition
Countries”, World Bank, January, 2002, səhfə: 26;
61
Zvi Lerman, Csaba Csaki, and Gershon Feder, “Land Policies and Evolving Farm Structures in Transition
Countries”, World Bank, January, 2002, səhfə: 29;
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Əlavə № 6: Sosialist aqrar təsərrüfatının çatışmazlıqları
Əsas atributları

Neqtiv nəticələri

İstehsal məqsədlərinin mərkəzi qaydada
təyin edilməsi
Yumuşaq büdcə məhdudiyyətləri
İstehsalın kollektiv təşkili

İstehlakçı oriyentasiyası və bazar siqnallarının nəzərə alınmaması

Təsərrüfatların iri miqyaslı olması
Təsərrüfat
üzvlərinə
həyat
boyu
məşğulluq təminatının verilməsi
Torpaq və digər istehsal vasitələri
üzərində effektiv fərdi mülkiyyət
hüququnun yoxluğu

Mənfəətə yönəlmənin zəifliyi, borcların silinməsi və subsidiyalara bel bağlamaq
Sərbəst hərəkət etmə, mənəvi məsuliyyət, şəxsi maraqların zəifliyi:
mükafatlanmanın şəxsi uğurlardan asılı olmaması
Xərclərə nəzarətin zəifliyi, gizlilik, şəffaflığın olmaması
İşçi qüvvəsi sayının tənzimlənməsinin qeyri-mümkün olması və bununla bağlı
xərclərə nəzarət edilməməsi
Torpaq və digər istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsinin
qeyri-mümkünlüyü və mülkiyyət hüququnda birləşmiş stimullaşmanın yoxluğu; işçi
öz əməyinin meyvələrinə sahib ola bilmir

Əlavə № 7: Sosialist və bazar aqrar iqtisadiyyatlarının bəzi
göstəriciləri (1980-cı illər üzrə)62
Göstəricilər
Kənd əhalisi
Məşğulluqda aqrar sektorun payı
ÜDM-də aqrar sektorun payı
Əkinə yararlı ərazilər
Adambaşına düşən ÜMM
1 ha torpağa düşən məhsul istehsalı
Hər təsərrüfata düşən əkilən ərazi
Hər təsərrüfata düşən işçi sayı
Hər təsərrüfata düşən traktor sayı
Hər təsərrüfata düşən traktor və kombayn sayı
Hər 1000 ha əraziyə düşən işçi sayı
Hər 1000 ha əraziyə düşən traktor
Hər 100 işçiyə düşən traktor sayı

SSRİ
44,4%
27,4%
23,8%
43,8%
2266$
237$
4,133ha
498
54
68
346,1
29
10

Transqafqaz
42,1%
27,3%
18,0%
32,4%
1727$
656ha
407
22
25
652,3
36
6

Azərbaycan
46,5%
33,0%
12,5%
36,6%
1292$
905ha
453
27
30
500
29,8
5,96

ABŞ
25,1%
3,2%
2,0%
43,5%
433$
97ha
1,4
2,5
3,7
14
26
182

AB
25,9%
8,4%
3,5%
52,6%
803$
7ha
1,1
0,8
144
104
72

Əlavə № 8: Aqrar sektorda aparılan islahatların hədəfləri
İstiqamətlər
İstehsal
Qiymətlər
Maliyyə
İstehsal faktorları, satış,
emal
Resurslar
üzərində
mülkiyyət forması
Təsərrüfatların strukturu
62

İslahatdan sonra

İslahatdan əvvəl
İstehsalın
məqsədi
qaydada təyin edilir

mərkəzi

İstehsal
qərarları
azad
təsərrüfatlar tərəfindən verilir

Mərkəzləşdirilmiş qaydada təyin
edilir
Daim dövlət yardımları var və
borclar tez-tez silinir
Dövlət
müəssisələrinin
inhisarındadır

a) Özəlləşdirilmişdir
b) İnhisarsızlaşdırılmışdır

Dövlət, kollektiv

Özəlləşdirilmişdir

a) İri miqyaslı
b) Kollektiv təşkilatlanma

a) Kiçik miqyaslı
b) Fərdiləşdirilmiş

şəkildə

Liberallaşdırılmışdır
Sərt büdcə məhdudiyyəti hakimdir

Tablo “Land Policies and Evolving Farm Structures in Transition Countries” ( Zvi Lerman, Csaba Csaki, and
Gershon Feder, World Bank, January, 2002) adlı çalışmanın əsasında hazırlanmışdır;

128

Əlavə № 9: 2004-cü il 1 yanvar tarixinə torpaq islahatının
gedişi63
№
1

Göstəricilər
Respublikanın ümumi ərazisi:
a) Dövlət mülkiyyətində saxlanılır:
b) Bələdiyyə mülkiyyətinə verilib:
c) Özəlləşdiriləcək torpaqlar:

2

Özəlləşdiriləcək torpaqlardan:
a) Mövcud həyətyanı sahə + zəbt etmək yolu ilə
həyətyanı kimi istifadə edilən torpaqlar:
b) Kənd təsərrüfatı və digər dövlət əhəmiyyətli
müəssisələrin istifadəsində saxlanacaq olanlar:
c) İşğal altında olan sahə:
Özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan torpaqlardan
xüsusi mülkiyyətə veriləcək:
Xüsusi mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulan
torpaqlardan “Torpaq islahatı haqqında” qanunun
11-ci maddəsinə uyğun olaraq 5%-ə qədəri
bələdiyyənin ehtiyat fondunda saxlanılacaq:
Xüsusi mülkiyyətə veriləcək faktiki torpaq sahəsi:
Hal-hazırda xüsusi mülkiyyətə verilib:
Xüsusi mülkiyyətə torpaq payı alacaq ailələr:
Xüsusi mülkiyyətə torpaq payı almış ailələr:
Xüsusi mülkiyyətə torpaq payı alacaq əhali sayı:
Xüsusi mülkiyyətə torpaq payı almış əhali sayı:

3
4

5
6
7
8
9
10

Miqdarı və ölçü vahidi
8600 min ha
3800 min ha
2700 min ha
2100 min ha

%-lə ifadəsi
100
44,2
31,4
24,4
100

165514+57800 =
223314 ha
112400 ha
300000 ha

10,6
5,3
14,3

1464,3 min ha

69,8

72709 ha
1391,6 min ha
1349,8 min ha
869,8 min
838,2 min
3426239
3302894

5,0
95,0
97,0
100
96,4
100
96,4

Əlavə № 10: 2004-cü il 1 yanvar tarixinə sovxoz və
kolxozların əmlakının bölüşdürülməsi vəziyyəti64
№
1

2
3

4

63
64

Göstəricilər
Cəmi təsərrüfatların sayı:
a) Dövlət mülkiyyətində saxlanılanlar:
b) Onlardan islahat aparılanlar:
Əmlak payı alacaq vətəndaşların sayı:
Onlardan əmlakı tam alanlar:
İslahat aparılan təsərrüfatlara məxsus əmlakın
ümumi dəyəri:
a) Dövlət mülkiyyətində saxlanılanlar:
b) Bələdiyyə mülkiyyətinə verilənlər:
c) Xüsusi mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulan:
Faktiki olaraq xüsusi mülkiyyətə verilmiş əmlak:

Miqdarı və ölçü vahidi
1970
41 ədəd
1929 ədəd
833592 nəfər
785970 nəfər

%-lə ifadəsi
100
2,1
97,9
100
94,3

2662544 mln.manat
182931 mln.manat
609579 mln.manat
1870034 mln.manat
1801784 mln.manat

100
6,9
22,9
70,2
96,4

Mənbə:“Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2004”, AzStat, Bakı 2004;
Mənbə: “Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2004”, AzStat, Bakı 2004;
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Əlavə № 11: Aqrar sahibkarlıqda iqtisadi əməliyyatlar
sistemi
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Əlavə № 12: Aqrar sektor üzrə bəzi göstəricilərin
dinamikası65
№
1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

65

Göstəricilər
K\t istehsalı artımı(%)
K\t ÜDM-də payı (%)
Məşğulluqda payı (%)
İstehsal struktru(%):
a)Bitkiçilik
b)Heyvandarlıq
Sahibkarlıq subyektləri:
a)Hüquqi şəxs
b)Fiziki şəxs qismində
Fermer təsərrüfatları
Xarici invest-lı müəssi-r
Bəzi məhsulların
istehsalı (min. t):
a)Taxıl
b)Pambıq
c)Tütün
d)Kartof
e)Tərəvəz
f)Bostan məhsulları
g)Üzüm
h)Meyvə və giləmeyvə
i)Çay yarpağı
Taxıl ehtiyatı(min. t):
a)İlin əvvəlinə
b)Ümumi yığım
c)İdxal
d)İxrac
Ət ehtiyatı (min.t):
a)İlin əvvəlinə
b)İstehsal
c)İdxal
d)İxrac
Süd ehtiyatı(min.t):
a)İlin əvvəlinə
b)İstehsal
c)İdxal
d)İxrac
Kartof ehtiyatı(min.t):
a)İlin əvvəlinə
b)İstehsal
c)İdxal
d)İxrac
Meyvə ehtiyatı(min.t):
a)İlin əvvəlinə
b)İstehsal
c)İdxal
d)İxrac
Mal-qara sayı(min baş):
a)Qaramal
b)Qoyun və keçilər
c)Donuzlar
Balıq ovu (ton)

1996
3
33,1
31,8

1997
-6,1
26,1
29,0

1998
6,2
25,7
30,8

1999
7,1
25,1
-

2000
12,1
22,7
-

2001
11,1
22,5
39,9

2002
6,4
18,4
40,1

2003
5,6
19,8
40,0

58,7
41,3

59,0
41,0

60,9
39,1

57,2
42,8

57,6
42,4

60,0
40,0

60,1
39,9

58,2
41,8

10173
-

10376
-

10335
-

10521
-

8461
3248
2

8994
3469
2604
4

8439
5313
2589
11

8125
10305
2607
12

921,4
274,1
11,7
155,5
424,1
41,9
308,7
324,4
9,4

1127,1
124,6
15,1
223,4
495,4
57,1
145,3
330,9
1,6

950,3
112,9
14,6
312,5
502,3
78,8
144,2
390,6
0,9

1098,3
96,8
8,6
394,1
670,8
206,3
112,5
436,5
2,7

1540,2
91,5
17,3
469
780,8
261
76,9
477
1,1

2016,1
83,6
12,7
605,8
916,4
290,9
68,1
497,5
1,4

2195,9
80,4
3,3
694,9
974,6
330,3
62,1
516,8
1,4

2057,8
99,6
4,7
769,0
1046,3
356,7
65,0
572,1
0,9

114,3
881,5
557,5
-

-

113,8
926,3
616,2
-

102,9
1075
731,6
-

155,3
1508,9
780,8
2,6

332,0
1970,4
667,1
2,5

478,4
2148,0
703,1
6,9

710,9
2010,6
876,8
4,5

2,6
82
31,9
-

-

4,8
99,9
56,5
-

6,4
104,6
43,8
-

6,6
108,7
33,0
-

6,7
114,1
24,3
-

6,7
124,6
25,0
-

6,7
134,4
29,5
-

15,1
826,5
253,7
0,2

-

16,6
946,5
213,1
1,6

18,6
993,4
197
-

19,5
1031,1
144,4
-

20,3
1073,7
169,6
-

21,1
1119,8
263,1
-

22,0
1167,8
222,7
0,1

97,1
155,5
59,3
0,1

-

147,5
312,6
49,8
-

200
394,1
38,6
-

251,7
469,0
49,4
0,5

299,5
605,8
59,8
0,2

386,9
694,9
89,2
1,2

503,8
769,0
78,6
12,4

76,9
458,3
71,1
15,6

-

96,4
533,6
33,3
8,2

87,5
549
15,9
27,9

87,0
553,9
11,4
52,1

87,8
565,6
8,7
33,4

89,7
578,9
11,3
79,1

55,8
637,1
14,8
129,2

1682
4644
30,4
9938

1780
4922
23,4
-

1844
5267
21,0
22800

1913
5512
26,1
21253

1961
5774
19,7
19122

2021
6086
18,6
18700

2097
6560
16,9
21900

2178
6986
19,8
23300

Mənbə: “Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri 2004”, AzStat, Bakı 2004;

