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GİRİŞ 

Bazarmünasibətləriəsasındainkişaf şəraitində 

aqrarbazardaqiymətlərtamamiləbazarmexanizminintəsirialtındaformalaşırvəonlarınsəviyyəl

ərinədeməkolarki, müdaxilələrolunmur. Ölkəmizdəqiymətlərinsərbəstləşdirilməsindən20 

ildənartıqvaxtkeçməsinəbaxmayaraq, hələlik, 

sərbəstqiymətəmələgəlməsikəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınınaqrarsənayekompleksi

ninbaşqavəsilələriiləmüqayisədəəlverişlimövqelərinintəminolunmasınaimkanverməmişdir. 

Kəndtəsərrüfatıistehsalçılarınıngəlirliliksəviyyəsiaqrarsənayekompleksininvəiqtisadiyyatınb

aşqasahələrindəçalışanlarınıgəlirliliksəviyyələriiləmüqayisədəxeylidərəcədəaşağıdır. 

Ölkəmizdəkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsal-

çılarınınzərurigəlirliliksəviyyəsinintəminolunmamasınışərtləndirənamillərsırasındaonlarınist

ehsaletdikləriməhsullaraformalaşanbazarqiymətsəviyələrininaşağıolmasımühümyertutur.  

Qiymətlərsərbəstləşdirildikdənsonrakəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarıistehsalvasit

ələriistehsalçılarınınvəemalmüəsisələrinininhisarçılığıilədahaçoxqarşılaşırlar. 

İstehsalvasitələrininqiymətlərininyüksəkolmasıvəemalmüəssisələritərəfindənkəndtəsərrüfatı

məhsullarınınaşağıqiymətlətədarükükəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınıqaneetmir. 

Onlargeniştəkraristehsalprosesininhəyatakeçirilməsinəimkanverəbiləcəksəviyyədəgəlirəldəe

dəbilmirlər. 

İstehsalçılarüçünəlverişlibazarmühitininyaradılmasıqiymətlərinsəviyyələrinintənzimlənməsi

ndənvəaqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin 

təkmilləşdirilməsindən bilavasitəasılıdır.  

Qeydedəkki, aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin təkmil-

ləşdirilməsi və onun tədqiqi problemideməkolarki, bütündünyaölkələrindəmövcuddur. 

Buprobleminhəlliüçünhərbirölkədəhəminölkəninxarakterikxüsusiyyətlərindənvəinkişafşərai

tindənasılıolaraqməqsədəuyğuntədbirlərsistemiişlənibhazırlanırvəreallaşdırılır. 

Ölkəmizdədəaqrar-sənaye kompleksi sistemininmövcudşəraitinəzərəalınmaqlaaqrar-

sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizmi işlənib hazırlanaraq həyata keçirilməli 

və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir.Bu-

nunlaəlaqədarqeydetməklazımdırki, bazariqtisadiyyatıdşəraitindərespublikadaaqrar-sənaye 

kompleksi sisteminininkişafındadövlətqiyməttənzimlənməsininsininrolu vəölkəmizin 
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aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin mahiyyətimüəy-

yənləşdirilməli,bu sahədəqiymətlərin müasir vəziyyəti təhlil olunmalı, inkişaf etmiş 

ölkələrin aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin formalaşması təcrübəsi 

öyrənilməli, o cümlədən aqrar-sənaye kompleksinin inkişafında regional siyasət, qiy-

mət mexanizminin təkmilləşdirilməsi və qiymət disaritetinin aradan qaldırılması 

yolları müəyyən olunmalıdır. 

Yuxarıdadeyilənlər«Aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizmi və 

onun təkmilləşdirilməsiistiqamətləri» mövzusunda 

tədqiqatınaktuallığınıgöstərirvəonunişlənibhazırlanmasınınistərpraktiki, istərsədəelmi-

nəzəribaxımdanaktuallığınadəlalətedir.  

Respublikamızıniqtisadçıalimlərininelmiəsərlərindəqiymətinəmələgəlməsinəgenişyerv

erilərəkmakrovəmezoiqtisadibaxımdantədqiqedilib. Halhazırdarespublikanınaqrar-sənaye 

kompleksi sistemindəqiymətdisparitetliyininaradanqaldırılmasıyollarınavəaqrar-sənaye 

kompleksi 

sistemindəqiymətmexanizminintəkmilləşdirilməsiprobleminədairçoxaztədqiqatlaryerinəyeti

rilib. Qiymətsiyasətiniyalnızayrı-ayrılıqdanəzərivəpraktikiaspektdəİ.Ş.Qarayev, 

S.V.Salahov, Ə.Ç.Verdiyev, İ.M.Xeyirxəbərov, İ.H.İbrahimov, Ş.Ə.Axundov, 

Q.B.Hacıyevvəs. alimlərelmiəsərlərindətədqiqedərəkaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəqiymətinəmələgəlməsiproblemini, ASK-

dəiqtisadimexanizmindigərelementləriniayrılıqdavəkompleksşəkildəəksetdiriblər.  

Yuxarıdaşərhedilənlərinəzərəalaraqrespublikadaoxşarnəzəri-

praktikifikirlərinaşkarolunmadığındanbalanslaşdırılmamışiqtisadişəraitdəyeniqiymətsistemi

nintətbiqivəsəmərəlidövlətqiymətsiyasətininhəyatakeçirilməsiüçünaqrar-sənaye kompleksi 

sistemində qiymət mexanizminin 

təkmilləşdirilməsiyollarınıntədqiqedilməsiaktuallıqkəsbedir. 

Bukompleksproblemaqrariqtisadiədəbiyyatlardahələliközəksinitapmayıb. 

Aqrar-sənaye kompleksi sistemindəistehsaledilənməhsullarınqiymətlərininforma-

laşmasıvəazadqiymətəmələgəlməsininoptimalmünasibətdəöyrənilməsiəhəmiy-

yətlidərəcədəartır. QeydedilənlərA. Marşal, Ç. Keyns, M. Fridmanvəs. 

kimiqərbiqtisadifikirlinümayəndələrinmüasirbazarqiymətəmələgəlməsinəzəriyyəsiçərçivəsi
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ndəhəyatakeçirilirvəonunrespublikadaqəbulusəmərəlinəticələrəmalikdir. 

Qərbtəcrübəsindəmövcudolankəndtəsərrüfatıməhsullarınınqiymətəmələgəlməsisahəsininmü

asirşəraitdərespublikanınmilliaqrariqtisadiyyatındamexanikiqəbuledilməsimümkündeyilvəb

udatədqiqatınaktuallığınımüəyyənedir. 

Tədqiqatın məqsədi aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin 

formalaşmasının nəzəri əsaslarını araşdırmaq, Azərbaycan Respublikasının aqrar-

sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin formalaşmasının müasir vəziy-

yətini təhlil etmək və bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu sahədə qiymət mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaqdan 

ibarətdir. Qarşıya qoyulmuş məqsədəçatmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur: 

- aqrar-sənaye kompleksi sisteminin inkişafında dövlət qiymət tənzimlənməsinin 

rolunu müəyyənləşdirmək; 

- ölkəmizin aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin mahiy-

yətini araşdırmaq; 

- Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin 

müasir vəziyyətini təhlil etmək; 

- inkişaf etmiş ölkələrin aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin formalaş-

ması təcrübəsini öyrənmək; 

- aqrar-sənaye kompleksinin inkişafında regional siyasəti araşdırmaq və qiymət 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini müəyyən etmək; 

- aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət disparitetinin aradan qaldırılması 

yollarını müəyyənləşdirmək. 

Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsində problemə aid elmi nəzəri məsələlərindən, 

dövlətin qəbul etdiyi qanun və qərarlardan, iqtisadçı alimlərin əsərlərindən 

istifadəedilmişdir.Tədqiqatın aparılmasında eyni zamanda induksiya, deduksiya, 

müşahidəüsulundan, sistemli və müqayisəli təhlildən, həmçinin iqtisadi təhlil metodlarından 

istifadəedilmişdir. 
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I FƏSİL.AQRAR-SƏNAYE KOMPLEKSİ SİSTEMİNDƏ QİYMƏT 

MEXANİZMİNİN FORMALAŞMASININ NƏZƏRİ ƏSASLARI  

1.1. Aqrar-sənaye kompleksi sisteminininkişafındadövlət qiymət 

tənzimlənməsininrolu 

Aqrar-sənaye kompleksi sistemindəqiymətin əmələgəlməsi prosesinə dövlətin mü-

daxiləsi inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi siyasətində sistematik olaraq qəbul edilmiş vacib 

metodlardan biridir. Qiymətin dövlət tənzimlənməsinin mövcud sistemi sahəvi dövlət siya-

sətinin digər formaları ilə yanaşı dəyər nisbətinə və milli gəlirin müxtəlif sahələr arasında 

bölüşdürülməsinə təsir edir. Tənzimləmənin bu forması bazarmünasibətlərişəraitində son on 

ildə inflyasiyanın qəflətən inkişafı ilə əlaqədar olaraq əhəmiyyətli dərəcə gücləndi. Qiymət 

siyasəti dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin ən vacib sahələrindən biridir.  

Tanınmış Amerika iqtisadçısı Saymons hesab edir ki, əksər bazarlarda rəqabət yox, 

idarə edilən qiymət fəaliyyət göstərir. Nüfuzlu Amerika iqtisadçısı C.Helbreytin fikrincə 

qiymət üzərində səmərəli nəzarət zəruridir[52].  

Məlumolduğukimi dövlət tənzimlənməsinin vacib aləti maliyyə və pul-kredit 

siyasətidir. Qiymətin tənzimlənməsi vasitəsilə onun müxtəlif əmtəə bazarında təsərrüfat 

konyukturasının vəziyyətinə onun təsir cəhdini bu siyasətin tərkib hissəsi saymaq olar.  

Xarici ölkələrdə əvvəllər qiymətin dövlət tənzimlənməsi başlıca olaraq müharibə 

dövründə aparılırdı. Bu I və II dünya müharibələrində daha çox təsadüfedilirdi[5, 22, 32]. 

Müharibə dövründə qiymətin əmələgəlməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsinin əsas səbəbi 

təkrar istehsal mexanizminin qəflətən dağılması idi. Belə ki, bunun nəticəsində istehsalın və 

istehlakın strukturunda həlledici dəyişiklik baş verir, şəxsi istehlak üçün əmtəə (iş və 

xidmətlər) istehsalının azalması şəraiti yaranır. Müharibədən sonrakı dövrlərdə iqtisadi 

sahələrin əksinə qruplaşması baş verir: tələbə cavab verməyən məhsul istehsalı əhəmiyyətli 

dərəcədə artır və müharibə illərində milli təkrar istehsal çərçivəsində sahələrarası əlaqə 

qırılır. Belə bir iqtisadi şəraitdə qiymətin məhsulun dəyərindən 

kəskinşəkildəfərqlənənvəziyyət yaranır və dövlət müdaxiləsi olmadan bufərqin aradan 

qaldırılması qeyri-mümkün olan çoxsahəli disproporsiyalar baş verir. Qiymətin 

tənzimlənməsi dövlətin geniş yayılmış tənzimləməvasitələrindənbiridir. 

İqtisadiyyatınqiymət vasitəsilə dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 
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- müharibə dövründə pulun dəyərsizləşməsi nəticəsində qiymətlərin inflyasiyahesabına 

artımının qarşısının alınması, müxtəlif növ əmtəə (iş və xidmətlər) üzərində qiymət 

disproporsiyasının aradan qaldırılması; 

- istehsalın inkişafında zəruri nisbətə nail olunması; 

- qiymətlərin proporsional artımını genişləndirən əmək haqqının artımının 

çətinləşdirilməsi; 

 - dövlət nəzarətində olan istehsalın subsidiyalaşdırılması, inkişafdan qalmış sahələrin 

(ilk növbədə aqrar-sənaye kompleksi sisteminin) xarici rəqabətdən qorunması, xarici 

iqtisadi fəaliyyətə təsir etmək; 

- sosial-iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün büdcə vəsaitlərinin səfərbər 

edilməsi. 

Bir sıra iqtisadçılar qeyd edirlər ki, qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi bazar 

iqtisadiyyatışəraitində yol verilməzdir[47, 50, 53, 56]. Lakin bazar iqtisadiyyatı 

mövcudolanölkələrin təcrübəsi göstərir ki, daxili bazarda qiymətədaima nəzarət edilirvə bu 

məsələlər bazar mexanizminə xas olan metodlarla həll olunur.  

Qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi dövlətin qanunvericilik, inzibati və 

büdcə-maliyyə tədbirləri vasitəsilə qiymətlərə təsir etmək cəhdidir. Beləbirşəraitidə  

bütövlükdə iqtisadi sistemin stabil inkişafını təmin etmək mümkün olur, həmçinin qiymətlər 

vasitəsilə təkrar istehsal prosesindəki artıb-azalmahallarını tarazlamaq mümkün olur.  

Məlumdur ki, qiymətlər sistemi – bazar iqtisadiyyatının əsas elementlərindən biri 

olmaqla bazar mexanizminin digər elementləri ilə qarşılıqlı əlaqəlidir və onların dəyiş-

məsinə reaksiya verir. Büdcə xərcləri, vergilər, kreditlər üzrə faiz dərəcəsi və digər iqtisadi 

rıçaqlar vasitəsilə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi məhsulun qiyməti və ona çəkilən 

xərcin dəyişməsində meydana gələrək təkrar istehsal prosesinə təsir edir.  

AzərbaycanRespublikasında iqtisadiyyatın qeyri-tarazlığı şəraitində dövlətin rolu ba-

zarın inkişafı üçün normal şəraitin yaradılması məqsədilə bazar strukturunun yaradılması ilə 

məhdudlaşdırılır (sahibkarlığın formalaşdırılması, antiinhisar qanunvericiliyinin qəbulu və 

s). 1993-cüildəqəbuledilmiş «Antiinhisarfəaliyyətihaqqında» AzərbaycanRespub-

likasınınQanununauyğunolaraqdövlət tərəfindən xüsusilə antiinhisar siyasətinin həyata 

keçirilməsi iqtisadiyyatın bütün sahələrində, ocümlədənaqrar-sənaye kompleksi siste-
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mindəmövcüdolan süni məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına, bazar qiymətinin əmələ 

gəlməsinin dəstəklənməsi və bu əsasda onun inkişafına imkan verir[11].  

Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətin liberallaşdırılması qiymətin əmələgəlməsi siya-

sətinin həyata keçirilməsində dövlətin rolunu azaltmır. O, konkret qiymətin qoyulmasını 

deyil, iqtisadi tədbirlərin köməyi ilə məhsul istehsalçılarının qiymət üzrə optimal qərarlarına, 

onlara metodoloji və metodiki köməyə, qiymətlərin əmələgəlməsi üzrə hüquqi normaların 

işlənib hazırlanmasına təsiri əhatə edir.  

Dövlət qiymət tənzimlənməsinin məqsədi ondan ibarətdir ki, sabit kəsrin yaranması 

nəticəsində qiymətlərin inflyasiyalı artımına, xammal və yanacaq üzərində qəflətən qiymət 

artımına, elmi-texnikitərəqqinin istehsala tətbiqinə imkan verən normal rəqabət mühitini 

yaratmaq üçün istehsalçıların inhisarçımövqeyinə yol verilməsin. Bu zaman əsas məqsəd 

müəyyən edilmiş sosial nəticəyə nailolunmasıdanvə insanlara ilkin istehlak məhsullarının 

kifayət qədər çeşiddə seçmək imkanının verilməsindən ibarətdir. Bazar münasibətləri 

şəraitində aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin işlənib hazırlanması dövlət 

tərəfindən hazırlanmış qaydalar nəzərə alınmaqla kəndtəsərrüfatıvəərzaqməhsulları 

istehsalçıları tərəfindən müstəqil həyata keçirilir. ABŞ-da yüksək qiymətin tətbiqinə görə 

cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Lakin burada dövlətin məqsədi qiymət üzərində zorakı 

nəzarətdən deyil, arbitr rolunda çıxış etməsindən ibarətdir[54]. 

İnflyasiya dövründə tələb qiymətlərin artması ilə eyni vaxtda arta bilər. İstehlakçı 

bazarın sabitliyinə inanmır və qiymətlərə baxmayaraq tələbi artırır. Bundan əlavə bazar 

iqtisadiyyatında istehlak xərclərinin artması yığım normasını qaçılmaz şəkildə azaldır. 

Müasir iqtisadi şəraitdə belə bir hal da mümkün ola bilər ki, tələb və yığım artan zaman 

əmtəə qıtlığı alıcının həmin vaxt yığdığı pulunu xərcləməyə imkan vermir.  

Məlum olduğu kimi, AzərbaycanRespublikasının son illər 

bəzinövkəndtəsərrüfatıvəyeyintiməhsullarıüzrə tələb təklifi əhəmiyyətli dərəcədə üstələdi və 

problem əmtəə idxalının artırılması ilə həll olundu. 

Bununlayanaşıbəzikəndtəsərrüfatıvəyeyintiməhsullarıüzrətələbtəklifdənaşağıoduğuhaldaonlar

ınixracısürətləndirildi. 

Respublikadamüxtəlifnövkəndtəsərrüfatıvəyeyintiməhsullarınınqiymətlərindəfərqləryaranmış

dır. 01.01.2014-cü ildə 
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buməhsullarınbəzilərininhərkiloqramınınortaaylıqqiymətlərivəözündənəvvəlkiayanisbətənqiy

mətindeksləricədvəl 1.1-inməlumatlarındaözəksinitapmışdır.  

Cədvəl 1.1 

01.01.2014-cüildəmüxtəlifnövyeyintiməhsullarınınhərkq-
nınmüxtəlifaylardaortaaylıqqiymətləri (manatla) vəqiymətindeksləri 

(əvvəlkiayanisbətən %-lə) 
 

Aylar 

 

Göstərici 

lər 

Məhsullar 

T
əm

iz
- 

l ə
nm

iş
 

dü
yü

 

B
uğ

da
un

u S
üm

ük
- 

lü
m

al
 

ət
i 

S
üm

ük
- 

sü
zm

al
 

ət
i 

T
oy

uq
 

N
ər
ə 

K
ər
ə 

ya
ğı

 

I manat 0,81 0,34 2,93 3,56 2,40 5,85 3,15 

% 101,9 100 104,3 101,3 101,4 99,5 100,8 

II manat 0,82 0,34 3,06 3,66 2,42 5,90 3,15 

% 101,5 99,6 103,6 101,1 100,6 100,5 100 

III manat 0,83 0,34 3,19 3,80 2,43 6,03 3,16 

% 101,1 100,6 103,4 101,7 100,5 101,3 100,1 

IV manat 0,84 0,33 3,26 3,87 2,44 5,99 3,16 

% 100,8 98,2 102,9 100,4 100,6 99,4 99,9 

V manat 0,84 0,32 3,26 3,91 2,44 5,80 3,10 

% 99,6 96,5 100 101,2 100,1 98,6 98,2 

VI manat 0,84 0,32 3,25 3,95 2,44 5,53 3,08 

% 99,5 99,1 99,6 101,8 100,1 96,6 99,4 

VII manat 0,84 0,32 3,27 3,98 2,45 5,21 3,06 

% 99,9 99,2 100,5 100,6 100,1 95,6 99,5 

VIII manat 0,83 0,31 3,28 3,99 2,45 5,27 3,06 

% 99,7 98,4 100,3 100,3 100,4 101,3 99,9 

IX manat 0,83 0,31 3,35 4,01 2,46 5,49 3,05 

% 100 98,8 101,2 100,5 100,1 103,7 99,6 

X manat 0,83 0,31 3,39 4,07 2,46 5,88 3,07 

% 99,8 99,5 101 100,8 100,3 105,6 100,6 

XI manat 0,83 0,31 3,45 4,13 2,46 6,54 3,10 

% 100,1 100,4 101,8 100,6 99,5 107,5 101,4 

XII manat 0,83 0,31 3,52 4,17 2,46 6,96 3,09 

% 100,3 100,3 101,1 100,4 100,1 104,4 99,3 

Cədvəl1.1-inməlumatlarındanməlumolurki, 

müxtəlifnövyeyintiməhsullarınınqiymətləriilinmüxtəlifdövrlərindəmövsümləəlaqədarartıb-

azalmayaməruzqalır. Bazarmünasibətlərişəraitindətamformalaşmamış iqtisadiyyat radikal 

olaraq tələb olunan məhsulun stabil artımını təmin edə bilmir və edə də bilməz. Digər 

tərəfdən isə qiymətlər bir az yüksəkdirsə, onda dövlət, istehsalçıların zəruri həcmdə və qısa 
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zaman daxilində məhsul istehsal etməsini stimullaşdırmır.  

Dövlət tərəfindən istehsalçılara təsir tədbirləri birbaşa (qiymətin əmələ gəlməsinin 

müəyyən edilmiş normalarını tətbiq etməklə, qiymətin inzibati olaraq təyin edilməsi, qiy-

mətlərin dondurulması, qiymətlərin son həddinin qoyulması, rentabellik səviyyəsinin reqla-

mentləşdirilməsi, qiymətlərin müəyyən edilməsi üçün normativlərin qoyulması, qiymətlərin 

rəsmən bəyan edilməsi və s.)və dolayı metodlardan (vergiqoyma, pul tədavülünün tənzim-

lənməsi, əməyin ödənişi, kredit siyasəti, dövlət xərclərinin tənzimlənməsi, amortizasiya 

normasının tətbiqi və s) istifadəetməklə həyata keçirilə bilər. Bucürtənzimləmə 

metodlarıtəcrübi olaraq bazar iqtisadiyyatının ümumi idarə olunması sisteminə aid edilir. 

Qiymətlərin birbaşa vədolayıtənzimlənməsimetodlarıfərqləndirilir. 

Qiymətlərinbirbaşatənzimlənməsi metodu zamanı dövlət qiymətə bilavasitə onun 

səviyyəsini reqlamentləşdirməklə, qiymətləri müəyyən edən rentabellik norması və ya 

elementləri təyin etmək vasitəsilə tənzimləyir.  

Qiymətlərin dolayı tənzimlənməsi metoduna faiz dərəcəsinin, vergi, gəlirlər, minimum 

əmək haqqı və s.-nin səviyyəsinin tənzimlənməsi aiddir. Respublikamızdabu metodlardan 

makroiqtisadi xarakter daşıyan və qiymətin əmələ gəlməsinə təsir edən amillərə təsir zamanı 

istifadəedilir.  

Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin birbaşa və dolayı metodlarının sıx əlaqələndiril-

məsi optimal metod hesab edilir.  

Təcrübədə olduğu kimi, dövlət qiymət sisteminınəsasını təşkil edən məhsul (iş və 

xidmətlər) növlərinin qiymətini birbaşa tənzimləmir[37, 51]. Dövlətyalnız bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatına təsir edən enerji daşıyıcılarının, nəqliyyat və rabitə xidmətlərinin, yaşayış-

kommunal xidmətlərinin qiymətlərini birbaşa tənzimləyir. Dövlət bu məhsul (iş və xidmətlər) 

növlərinə qiymət qoymaqlabütövlükdə qiymət sisteminə əhəmiyyətli təsir edir.  

Respublikamızdahəyatakeçirilənislahatlar zamanı qiymətin əmələ gəlməsi sistemi 

müasir bazar iqtisadiyyatında olduğu kimi, həm qiymətin sərbəst şəkildə bazarı dəyişməsini 

və rəqabət prinsipini həyatakeçirirhəmdə müxtəlif rejimli tənzimləmə xarakteri daşıyır. Ona 

görə də qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi və nəzarəti siyasətinə münasibətdə radikal islahat 

tərəfdarlarının fikirləri ilə razılaşmamaq olmaz. Onlar dolayı qiymət tənzimlənməsinə 

üstünlük verməklə qiymətlərin birbaşa tənzimlənməsini istisna edirlər. Belə ki, dövlət 
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tərəfindən yalnız təbii inhisar məhsullarına (enerji, nəqliyyat, rabitə) qiymət qoyulmasının 

saxlanılması məqsədəuyğun hesab edilir.  

Respublikamızdabazarmünasibətlərişəratində əsas problem olan 

kəndtəsərrüfatıməhsulları istehsalının azalmasının qarşısının alınması, onun sabitləşdirilməsi 

və inkişafetdirilməsi probleminin həlli üçün yalnız təbii inhisar məhsullarına deyil, milli 

iqtisadiyyatımızda öz kəmiyyətini saxlayan digər məhsullar üzərində də dövlət tərəfindən 

qiymətlərin təyin edilməsi və tənzimlənməsi zəruridir.  

Qiymətlərin formalaşması və tənzimlənməsində dövlətin iştirakının inkar edilməsi tən-

zimlənən bazar qiymətlərinin direktiv plan qiymətlərinə oxşadılması ilə əlaqədardır. Tən-

zimlənən və direktiv qiymətlərin ümumi və fərqli cəhətləri vardır. Tənzimlənən və direktiv 

qiymətlərin ümumi cəhəti kimi bu və ya digər qiymətin formalaşmasında dövlətin iştirakını 

göstərmək olar, fərqli cəhətkimi isə plan qiyməti bazardan və rəqabətdən ayrılaraq və plan 

əsasında (tənzimlənən qiymət isə bazar və rəqabət əsasında) təyin edilir.  

Respublikamızınaqrar-sənaye kompleksi sistemində mövcud olan qeyri-təkmil bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində meydana gələn tarazlı qiymət aqrar iqtisadiyyatda sabitliyə nail 

olmağa imkan vermir. Ona görə də qiymətləri təyin etməklə və tənzimləməklə dövlət 

məqsədyönlü olaraq tarazlıq şəraiti yaratmalıdır.  

Müasiriqtisadişəraitdəfəal qiymət siyasəti həyata keçirməklə dövlət tam bazar 

iqtisadiyyatı üçün səmərəsiz olan (uzun müddətli elmi-texnikiproqramlar, rabitə, kommunal 

təsərrüfat və s.) biznesin mənfəətliliyini təmin edə bilər. Sonrakı nəticəyə həm müqavilə 

qiymətlərindən, həm də dövlət alışı və sifarişi qiymətlərdən istifadə etməklə nail olmaq olar. 

Əlbəttə qiymətlərin hədsiz dövlət tənzimlənməsi zamanı bazar mexanizmi zəifləyərək xərc 

və nəticənin müqayisəsi üçün bazar oriyentirlərinin itirilməsi təhlükəsi yaranır (əsas bazar 

parametrləri qeyri-bazar amilləri tərəfdən təsiri hiss edir). Rəqabət mühitininmövcudolduğu 

bazar ilə əlaqəsi olmayan və dövlət tərəfindən təyin edilən qiymət tələb və təklifin 

dəyişməsindən asılı olaraq kifayət qədər operativ dəyişə bilməz. Bu zaman planlı 

iqtisadiyyatda olduğu kimi ya əmtəə çatışmazlığı baş verir, ya da əmtəə satışına malik 

olmayan bazarda əmtəənin yığılıb qalması baş verir.  

Dövlət qiymətin formalaşması və tənzimlənməsində iştirakdan imtina etdiyi halda iqti-

sadiyyatın əsası dağılır, dövlət inhisarla mübarizənin əsas metodlarından birini itirir, bazar 
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münasibətləri və bir sıra müəssisələrin maliyyə vəziyyəti isə kifayət qədər qeyri-sabit olur.  

İnhisar müəssisələrlə rəqabəti çətinləşdirən qiymətlərin tənzimlənməsindən dövlətin 

tam imtina etməsi yol verilməzdir. Cəmiyyətinxoşrifahıüçün müasirşəraitdə qiymətlərin 

birbaşa dövlət tənzimlənməsi zəruriliyi gücləndirilməlidir.  

Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi həm də istehsalçılara satış qiymətinin səviyyəsinə 

zəmanət verilməsi və istehsal xərclərinin subsidiyalaşdırılması vasitəsilə həyata keçirilir. 

Belə ki, ABŞ-da bazar qiymətinin təmin olunmuş səviyyədən aşağı düşdükdə istehsalçılara 

büdcədən subsidiya verilir. Qiymət təminatı üzrə xüsusi dövlət orqanı (Əmtəə-kredit 

korporasiyası) fermerlərdən kənd təsərrüfatı məhsullarını girova qəbul edirlər. Əgər girovun 

qəbuledildiyi dövrdə (adətən 12 ay) bazarda qiymətlər girov qiymət səviyyəsini üstələyərsə, 

onda fermerlər onu geri ala və bazarda sata bilərlər. Əgər bazar qiymətləri girov 

qiymətindən aşağı olaraq qalarsa, əmtəə geri alınmır və korporasiyanın mülkiyyətinə keçir.  

Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığını artırmaq məqsədilə istehsal xərclərinin 

subsidiyalaşdırılması yolu ilə qiymət tənzimlənməsinihəyatakeçirməküçün istehsalçılara 

gübrə, kənd təsərrüfatı maşınlarının alınması, yüksək keyfiyyətli toxum əldə edilməsi, 

meliorasiya işlərinin aparılması və s. kimi dövlət subsidiyaları verilməlidir. Bundan başqa 

dövlət kənd təsərrüfatı məhsulları və fermerlərin əldə etdiyi məhsulun qiymətləri arasındakı 

nisbəti qoruyur. Respublikamızdabu funksiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata 

keçirilir.  

ABŞ-da son 10-15 il ərzində daxili bazarda şəkərin pərakəndə satış qiyməti ciddi 

nəzarətdədirvə onun 1 kq-nın 1 dollardan (92-102 sent) artıq artmasına yol verilmir. Bu 

məqsədlə dövlət subsidiyaları ayrılır və digər məhdudiyyətlər tətbiq edilir[43].  

Yaponiyada antiinhisar qanunvericiliyinə nəzarət edilməsi üzərində nəzarəti həyata 

keçirən «İqtisadi planlaşmanın idarə edilməsi və qiymət bürosu» kimi xüsusi hökumət 

orqanı fəaliyyət göstərir. Buqurum tələbin zəruri səviyyədə saxlanması üçün tədbirlər görür, 

tələb və təklifin arasındakınisbətiöyrənir[38]. Dövlət orqanları tərəfindən düyü, buğda, ət və 

süd məhsulları, dəmir yol tarifləri, su və istilik təchizatı, elektrik enerjisi, qaz, təhsil və tibb 

xidmətlərinə qiymət tənzimlənməsi tətbiq edilir.  

Dünyatəcrübəsindəmövcudolanqiymət tənzimlənməsinin oxşar forması digər 

ölkələrdə də tətbiq edilir. Rusiya Federasiyasında qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi əsasən 
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qiymət dəyişikliyi metodunun və rentabelliyin son həddinin təyin edilməsi, onların son 

həddinin təsbit edilməsi və son səviyyənin məhdudlaşdırılması vasitəsilə həyata keçirilir. 

Qiymətin tətbiqinin dəqiqliyi üzərində nəzarət xüsusi ticarət polisi tərəfindən həyata 

keçirilir. Bu qaydanı pozanlar cərimə edilir və onların məhsulu  müsadirə olunur.  

Qiymətin birbaşa dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ilə yanaşı dolayı tənzimləmə də 

həyata keçirilir ki, buda qiymətin əmələgəlməsi prosesinə təsir edir və digər dolayı tədbirlər 

həyata keçirir. Belə tədbirlərdən XX əsrin əvvəllərində qiymətlərin inflyasiyalı artımı sabit 

inkişafmeylinə malik olan Qərbi Avropa ölkələrində qəbul edilmişdir. Təcrübədə olduğu 

kimi, qiymətlərin dolayı tənzimləmə tədbirləri bazardamövcudolanmühitinin rəqabət 

dəyişməsinə, maliyyələşmə sahəsində müəyyənləşmiş vəziyyətin yaradılmasına, valyuta və 

vergi əməliyyatlarına, bütövlükdə isə tələb və təklif arasında optimal nisbətin qoyulmasına 

yönəlir.  

Qiymətlərin dolayı tənzimləmə metodlarına dövlət tədarükü, vergi sistemi, kredit və 

pul tədavülünün tənzimlənməsi, dövlət investisiya siyasəti və dövlət xərclərinin tənzimlən-

məsi, amortizasiya normasının qoyulması və s. aiddir. Bu metodlarla dövlət tələb və təklif 

arasında tarazlığın yaradılmasına və beləliklə, iqtisadiyyatın bütün sahəsində, 

ocümlədənaqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin sabit və bərabər artımının təmin 

edilməsinə cəhd edirlər. Qiymətlərin dolayı tənzimlənməsi metodları qiymətlərin özünə 

deyil, makroiqtisadi xarakter daşıyan və qiymətin əmələ gəlməsinə təsir edən amillərə təsir 

zamanı meydana gəlir.  

AzərbaycanRespublikasıözmüstəqilliyiniəldəetdikdənsonrarespublikadaqiymət 

tənzimlənməsi təcrübəsinə baxaq. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, islahatın ilk 

dövrlərində qiymətin dövlət tənzimlənməsinin metod və məqsədlərinin aydın təqdim 

edilməsinə baxmayaraq ölkə rəhbərliyi bu məsələlərin nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanma-

dığından iqtisadi transformasiyanın baş verməsinə uyğun hərəkət etmirdi. Məlum 

olduğukimi 1998-ci ildə qəbul edilmiş «Təbii inhisar haqqında» 

AzərbaycanRespublikasınınQanununda əsas terminlər arasında «dövlət tənzimlənməsi» 

termini yox idi. 1990-1995-ci illər ərzində kitəcrübədə dövlət tənzimlənməsi subyekti kimi 

müxtəlif orqanlar çıxış edirdi: hökumət, nazirlik və idarə, qiymət komitəsi, xüsusi xidmətlər 

və s. Tənzimləmə subyektlərinin dəyişməsi üçün daha çox aşağıdakı iki meyl xarakterik idi: 
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1) tənzimləmə səviyyəsinin azaldılması, həmçinin bu funksiyanın 

AzərbaycanRespublikasının subyektlərinə və ərazi–yerliözünüidarəetmə orqanlarına 

verilməsi (tam və ya qismən); 

2) nazirlik və idarələr tərəfindən qiymət tənzimlənməsindən imtina edilməsi və onun 

xüsusi yaradılmış dövlət orqana təhkim edilməsi. 

Qiymət tənzimlənməsi sahəsində səlahiyyətlərin xüsusi orqanlara verilməsi zəruriliyi 

nazirlik və idarələrin özləri qiymətin (tarifin) təyin edilmiş hüquqlarından sui-istifadə etmə-

ləri ilə izah olunurdu. Lakin qiymətin əmələ gəlməsinin xərc xarakteri tənzimlənməyə 

keçidlə əlaqədar olaraq gözlənildiyi kimi azalmadı, əksinə artdı. 1998-ci ildə xüsusi orqan-

lara təbii inhisar məhsulları üzərində qiymətin tənzimlənməsi hüququ verilməyə başlandı. 

Əvvəllər nazirlik və idarələrin bir sıra qərarları, ocümlədən qiymətin artım əmsalının ölçüsü 

hökumətin təsdiqinə verildi (qiymətin artımı üzərində məsuliyyət də onların üzərində qaldı). 

Digər  sahələrin məhsulları ilə müqayisədə təbii inhisar məhsullarının qiymətlərinin üstün 

artımı dövlətin vergi siyasətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı idi.  

Qiymətin tənzimlənməsi qaydasının desentralizasiyasından (mərkəziorqanlarınvəzi-

fələrininyerliorqanlaraverilməsi) sonra qiymətin əmələ gəlməsi təcrübəsində nəyin isə 

dəyişəcəyini zaman göstərəcək. Hazırda isə təbii inhisar üzrə dövlət ərazi xidmət orqan-

larının təyin etdiyi qiymət səviyyəsinəgörə istehlakçıların narazılığı mövcuddur.  

Baxılan dövrdə respublikanınümumi əmtəə dövriyyəsində qiymətlərin təsərrüfat sub-

yektlərinin özləri tərəfindən müstəqil təyin edilməsihesabına məhsulların xüsusi çəkisinin 

artması baş verir. İstehlak bazarında, xüsusilə məişət xidmətində sərbəst qiymətə keçid 

istehsal-texniki təyinatlı məhsullarla müqayisədə daha surətli oldu. Nəticədə qiymətləri 

tənzimlənən məhsulların xüsusi çəkisi artdı. AzərbaycanRespublikası Prezidentinin 30 may 

2003-cüiltarixli «Tənzimlənənqiymətlər haqqında»AzərbaycanRespublikasınınQanununda 

«yalnız təbii inhisar məshullarının qiymətləri üzrə dövlət tənzimlənməsinin həyata 

keçirilməsi» göstərilmişdir. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində, ocümlədənaqrar-sənaye kompleksi sistemində dövlət 

qiymətlərininmüəyyənedilməsini «Qiymət vətarif» şurası yerinə yetirir.Son illər Azər-

baycanRespublikasında qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı formalarda həyata 

keçirilir: 
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- qiymətləri bazar diktəsindən aşağı saxlamağa imkan verən ayrı-ayrı istehsalçılara icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsiredilməsi; 

- istehsalçılar, pərakəndə və topdansatış müəssisələri üçün sahələr üzrə diferensiallaş-

dırılmış rentabellik normasının tətbiq edilməsi; 

- inhisarçı müəssisələr üçün son qiymətin təyin edilməsi; 

- qeyri inhisar müəssisələrdə rentabellik səviyyəsinin məhdudlaşdırılması; 

- son hədd qiymət səviyyəsindən aşağı məhsul istehsal edən kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinə və tədarükçülərinə vergi və büdcəyə digər ödənişlər üzrə güzəştlərin tətbiq 

edilməsi; 

- topdan və pərakəndə ticarət üçün istehsalçıların buraxılış qiymətində ticarət 

əlavəsinin son həddinin müəyyən edilməsi; 

- qiymətin artımının qarşısının alınması üçün onun artım əmsalının müəyyən edilməsi; 

- hüquqi qüvvəyə malik olan istehsal və tədavül xərclərinin vahid nomenklaturasının, 

həmçinin maliyyə nəticəsinin formalaşmasının vahid qaydasının tətbiq edilməsi; 

- sərbəst qiymətlərin artımının deklarasiya edilməsi.  

Tənzimləmənin əsas forması kimi inhisar məhsullarına təsbit edilmiş qiymət, qiymətin 

artım əmsalı, istehsalın rentabelliyinin son səviyyəsi tətbiq edilmiş, həmçinin sərbəst qiy-

mətlərin artımı deklarasiya edilmişdir. 

AzərbaycanRespublikasımüstəqillikəldəetdiyidövrdənindiyəqədərrespublikadaqiymət 

tənzimlənməsi formalarının rolu və nisbəti dəyişdi.  

Son illərdə AzərbaycanRespublikasındaqiymətlərin dövlət tənzimlənməsi təcrübə-

sindən aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar: 

1. Qiymətlərin liberallaşmasının ilkin başlanğıc dövründə bazar qiymətinin əmələ 

gəlməsinin tənzimlənməsi metodları və məqsədi haqqında vahid təsəvvür yox idi;  

2. Qiymətlərə dövlət təsiri ziddiyətli xarakter daşıyır;  

3. Yaxın illərdə rəqabət bazarının yaradılmasının qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alaraq 

qiymət tənzimlənməsindən dövlətin imtina etməsi qiymətlərin təbii şəkildə formalaşmasını 

sübutedir və o, özündə qiymətlərin birbaşa tənzimlənməsi metodlarını dolayı və ya iqtisadi 

metodlarla əlaqələndirilməsinə imkan verən tənzimlənən bazarla müqayisədə inflyasiyanın 

artım imkanlarını birləşdirir. 



17 

1.2. Ölkəmizin aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin 

mahiyyəti 

AzərbaycanRespublikasındafəaliyyətgöstərən inhisarçı müəssisələrin istehsaletdikləri 

məhsulların qiymətinin dövlət tənzimlənməsində rentabellik normasının son həddinin 

müəyyən edilməsi metodundan istifadə səmərəsiz oldu. Dövlət, müəssisələri qiymətin 

artırılması əvəzinə istehsal xərclərini artırmağa, məhsulun keyfiyyətini azaltmağa məcbur 

etdi (nəticədə investisiya aktivliyi, istehsalın həcmi və vergi daxil olmaları azaldı). Qiymət 

və tariflərin inzibati tənzimlənməsinin yalnız təbii inhisar məhsullarına (energetika, dəmir 

yol nəqliyyatı, rabitə, kommunal təsərrüfatı) tətbiqi mümkündür. Bucürməhsullarüçün 

rəqabət mühitininyaradılması iqtisadi cəhətdən səmərəsiz, kifayət qədər çətin və texniki 

baxımdan qeyri-mümkündür. Məhz buna görə də qeyd edilən sahələrdə qiymətin əmələ 

gəlməsi və xərclərin artırılmasına riayət olunmur. Bu sahələrdə qiymət və tariflərin artım 

tempi sənaye məhsulları üzrə qiymətlərin artım tempini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir.  

1993-cüildə «Antiinhisarfəaliyyətihaqqında» 

AzərbaycanRespublikasınınQanunuqəbuledildikdənsonrainhisarçı müəssisələrin məhsulları 

üzrə qiymətlər sərbəstləşdirildi. İnhisarçımüəssisələrin inhisar artırılması zamanı isə 

antiinhisar fəaliyyətihaqqında qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirildi. İnhisarçı 

müəssisələrin sərbəst qiymətlərdən sui-istifadə hallarının aşkar edilməsi mövcud 

qanunvericiliklə müəyyən edilir. Xüsusilə, 2 iyun 1995-ci ildəqəbuledilmiş «Haqsız rəqabət 

haqqında» AzərbaycanRespublikasının Qanununda qiymətləri artırmaq məqsədilə 

məhsulun tədavüldən götürülməsi qadağan edilir. Təsərrüfat subyektlərinin belə fəaliyyəti 

inhisar fəaliyyətinin meydana gəlməsi kimi qiymətləndirilir və bazarda hakim vəziyyətdən 

sui-istifadəyə aid edilir.  

Bazarda hakim mövqeyə malik olan müəssisələrin inhisar fəaliyyətinin qarşısının 

alınması üçün AzərbaycanRespublikasıİqtisadiyyat və Sənaye NazirliyininAntiinhisar 

Siyasəti Departamenti inhisar qiymətlərin aşkar edilməsi üzrə müəyyənişlərgörürlər. Bu 

qurum əsasən inhisar qiymətindən sui-istifadə hallarının aşkar edilməsini və onun sübut 

edilməsini bazarın, qiymət dinamikasının, xərc və mənfəətin təhlili əsasında həyata keçirir.  

İndi artıq qeyd etmək olar ki, ölkədə eyni vaxtda «bazarda təkan» baş vermədi və 

uyğun qanunvericilik və normativ bazanın yaradılması da daxil olmaqla bazarın formalaş-
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ması, rəqabət vasitələri və rəqabət qiymətinin əmələ gəlməsi üzrə ciddi işlərin aparılmasına 

ehtiyac var.  

AzərbaycanRespublikasındahələdə Konstitusiyada göstərilmiş qiymət siyasətinin 

həyata keçirilməsinin əsasları üçün qanunvericilik bazasını müəyyən edən qiymətin əmələ-

gəlməsi haqqında maddə yoxdur. Belə qanunvericilikbazası əksər inkişaf etmiş ölkələrdə 

fəaliyyət göstərir və bir sıra yaxın xarici ölkələrdə də qəbul edilmişdir.  

AzərbaycanRespublikasındamilli iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi və islahatların sonrakı 

inkişafı haqqında sənədlərdə qiymət siyasətinə baxılmır. Məhsulun (işvə xidmətlərin) 

inhisar təklifi zamanı tərəfdaşların davranış qaydaları da mövcud deyildir.  

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmişölkələrdə sabit əmtəə təklifinə əsaslanan rəqabət vasi-

tələri qiymətlərin nisbi sabitliyini dəstəkləyir, ayrı-ayrı istehsalçılara və ya tədarükçülərə 

qiymətlərin qəflətən artırılmasına imkan vermir. Daha dəqiq desək, bu ölkələrdə praktiki 

olaraq sərbəst qiymət qoyma yoxdur, inhisar məhsulları və ayrı-ayır sosial əhəmiyyətli 

məhsul (iş və xidmətlər) üzrə qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi də daxil olmaqla rəqabət 

qiyməti əsasında qiymət əmələ gəlməsi (İngiltərədə süd, Yaponiyada düyü) mövcuddur.  

Müşahidə edilən dövrdə istehsal-texniki təyinatlı məhsulların (metal, kimyəvi məh-

sullar) buraxılış qiymətinin artımının real rəqabət məhdudiyyəti olmadan inhisar xarakterini 

qoruyub saxlayır. Texnoloji cəhətdən qarşılıqlı əlaqəli olan istehsalın hissələr (kombinat, 

kompleks) üzrə özəlləşdirilməsi zamanı qiymətlərin inhisar artımı ilə əlaqədar vəziyyət daha 

da kəskinləşir. Bir iri inhisarçının yerinə bir neçə xırda və orta növlüinhisarçı formalaşır. 

Özəlləşdirilən hər bir istehsal müəssisəsi (bölmə, sex) istehsaletdiyiməhsulüzərində özünün 

mənfəəti üçün inhisar qiyməti qoyur ki, bu da son məhsulun qiymətinin «aşmasına» səbəb 

olur.  

Respublikanınregionlarında isə vəziyyət nisbətən başqa cürdür. Burada inhisarçımöv-

qeyə əksər süd zavodları, çörək bişirmə müəssisələri, su təminatı ilə məşğul olan və rabitə 

xidmətləri göstərən müəssisələr malikdir. Regionlarda inhisar məhsulları qiymətlərinin 

tənzimlənməsi bu növ məhsullar (iş və xidmətlər) üzrə qiymət artımını müəyyən dərəcədə 

məhdudlaşdırdı və bazarda rəqabət olmayan şəraitdə belə qiymətlərin dinamikasını və 

onlara nəzarəti izləməyi təmin etdi. İstehsalçı və istehlakçının maraqlarınauyğunolaraq 

əlaqələndirilmiş optimal qiymət sisteminin yaradılmasına dövlət təsirinin gücləndirilməsi 
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məqsədilə təcrübədə razılığın iki forması mövcuddur: 1) hökumət, həmkarlar və müəssisələr 

arasında üç tərəfli müqavilə (burada əhalinin sosial müdafiəsinin, əmək haqqı və 

qiymətlərin mümkün artımı üzrə tərəflərin məsuliyyət və öhdəliyinə baxılır), 2) müəssisələr 

səviyyəsində onların inkişaf strategiyası, bazar rəqabəti, mümkün satış qiyməti və birinci 

razılaşma üzrə qiymətlərin mümkün artımı ilə onun nisbəti nəzərə alınmaqla.  

Son tələb nəzərə alınmaqla bir sıra məhsul istehsalçılarının iki tərəfli və ya çox tərəfli 

əlaqələrini nəzərdə tutan qiymət razılığının texniki dairəsi üzrə nəticə daha əhəmiyyətli he-

sab edilir. Məsələn, kənd təsərrüfatı məhsullarıvəxammalıistehsalı–kəndtəsərrüfatıməh-

sullarınınemalı-kəndtəsərrüfatıvəemalolunmuşməhsulların 

ticarətikimimünasibətigöstərməkolar. Qiymət razılaşması həmçinin qarşılıqlı tədarükdə 

maraqlı olan istehsal və emal müəssisəsi arasında da bağlana bilər. 

Kəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsaledənmüəssisələrləhəminməhsullarıemaledənmüəssisələr 

arasındakıqiymətrazılaşmasıbunamisalolabilər. Bu zaman tərəflər qiymətlərin 

tənzimlənməsi müddətini, metodunu, formalarını, həmçinin əmək haqqı, gəlirin səviyyəsi 

və onun istifadə istiqamətləri haqqında informasiya mübadiləsini razılaşdırırlar 

(razılaşmanın  ikinci forması əsas olmalıdır).  

Şərti müqavilələrdən geniş istifadə edilməsi inflyasiyanın gözlənilməz nəticələrini 

nəzərdətutulan səviyyəyə çevirə bilər. Qiymət razılaşması ideyası hər bir müəssisə rəh-

bərinin öz tədarükçülərinin qiymət niyyətinə malik olduğu zaman həyata keçirilə bilər.  

Qiymət siyasətinin formalaşması sahəsində əsas dövlət tədbiri kimibirsıraNazir-

liklərləAzərbaycanRespublikasıKəndTəsərrüfatıNazirliyi arasında 

bağlanmasınıtövsiyəetdiyimiz «Qiymətlərin sabitləşdirilməsi və qarşılıqlı borcun ixtisarı 

üzrə birgə fəaliyyət haqqında» razılıq hesab edilə bilər. Tövsiyəedilənbu razılıq (saziş) 

müvafiq təşkilatlara bir-birinə güzəştli qiymətlərlə məhsul (iş və xidmət) verən və öz 

məhsullarının satışı hesabına bir-birini subsidiyalaşdıran bu təşkilatlara əlaqələndirilmiş 

qiymət siyasəti həyata keçirmək öhdəliyi verəbilər.  

Bu razılıq (saziş) mahiyyətcə qiymət haqqında kartel 

(irikapitalistsənayesinininhisarçıbirləşməsi) sənədidir və bu sahələr arasında ödəməmə 

düyününü açdığından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəticədə qarşılıqlı əlaqəli müəssisələrin 

əlaqələndirilmiş qiymət siyasətini həyata keçirməsi üçün mövcud baza genişlənəbilər.  
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Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi iqtisadi şəraitdən asılı olaraq dəyişir.  Böhran 

dövrlərində inflyasiyanın sürətləndiyi, ayrı-ayrı məhsul növlərininqıtlığının artdığı 

vəmüasir bazar iqtisadiyyatı şəraitindəmülkiyyətmünasibətlərinin yeni qurulması 

dövrlərində qiymətlərindövləttənzimlənməsi güclənir, ölkənin böhrandan çıxdığı 

şəraitdə isə zəifləyir.  

Bazariqtisadiyyatınayenikeçmişölkələrlə müqayisədə dinamik, tarazlı bazar 

iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdə qiymət az tənzimlənir. İqtisadiyyatın sabitləş-

dirilməsi həddində dövlət tənzimlənməsi sferası ixtisar olur və tədricən sərbəst 

qiymət qoymaya keçilir. Bazarda əlverişli rəqabət mühiti yaranan kimi qiymətlərin 

dövlət tənzimlənməsindən qismən imtina edilir.  

Qiymətlərin səviyyəsi və dinamikasına vergi sistemi əhəmiyyətli təsir edir. 

Vergilər  yüksək olduğuşəraitində qiymətlər bir o qədər sürətlə artır və inflyasiya 

ölçüsü də böyük olur. İstənilə istehsalçı vergini məhsulun 

mayadəyərinədaxiledərəkmövcud qiymət vasitəsilə istehlakçıya ötürməyə çalışır. 

Dövlət vergilərvasitəsilə gəlir əldə edərək öz xərclərini azaldır. Dövlət inflyasiyanı 

azaltmaq və qiymət artımını zəiflətmək üçün vergi dərəcəsini azaltmalıdır. Müasir 

inkişaf etmiş ölkələrdə vergi sistemi vergilərin azalmasına yönəlib. Məsələn, ABŞ-da 

gəlir vergisinin payı federal büdcə gəlirlərinin 8%-indən çox olmur, o, Rusiya 

Federasiyasında isə son vaxtlar təxminən 20% təşkil edir. Rusiya Federasiyasının son 

tədbirləri ilk növbədə əmtəə istehsalçıları üçün vergi yükünün azaldılmasına 

yönəldilib[45, 55].  

Qiymətlər üzərində dövlətin birbaşa nəzarəti dolayı nəzarətlə əkslik təşkil 

etməməlidir (onunla əlaqələndirilməlidir). Ümumi antiinflyasiya siyasəti və onunla 

əlaqələndirilmiş qiymətin əmələ gəlməsi prosesinə dolayı təsir üzrə tədbirlər bu halda 

bilavasitə birbaşa dövlət tənzimlənməsi metodları ilə tamamlanır. Dövlət, qiymətləri 

müəyyən səviyyədə dondurmaq vasitəsilə onun müəyyən edilmiş rejimlərini tətbiq 

etməklə və istehsal xərclərinin ayrı-ayrı maddələrinə nəzarət etməklə 

müəssisələrinistehsaletdiyi məhsulun nisbi qiymət səviyyəsinə təsir edir.  

Qiymətqoymanın müxtəlif metodlarının səmərəliliyi onun qəbulu üçün şəraitin düzgün 

seçilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Respublikanınmilli iqtisadiyyatında geniş 
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yayılmış istehsal xərclərinin rentabelliyi vasitəsilə qiymətlərin tənzimlənməsindən praktiki 

olaraq dünya təcrübəsində istifadə edilmir. Eyni zamanda dünyatəcrübəsində qiymət səviy-

yəsi qoyulmuş kapitalın rentabellik səviyyəsinin artımının məhdudlaşdırılması vasitəsilə 

tənzimlənir. Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyi daha çox onun digər tədbir-

lərin iqtisadiyyata təsiri ilə qarşılıqlı əlaqəsindən daha çox asılıdır.  

Artıq qeyd edildiyi kimi, qiymətlərin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərindən 

biri inhisarçı müəssisələrin öz məhsullarının qiyməti üzərində nəzarət edilməsidir. Bu 

zaman inhisarçı müəssisələr tərəfindən istehsal edilən məhsulların qiymətlərinin dövlət 

tənzimlənməsi həyatakeçirilir. Beləbirşəraitdəinhisarçı məhsulun bazardakı mövqeyindən 

istifadə edərək dövlətin qiymət intizamına riayət etməkdənboyunqaçırır. İnhisarçı müəssisə 

qiymətin əmələgəlməsinin mövcud qaydasına riayət etməyə və inhisarçı müəssisələrin 

məhsul çeşidləriüzrə əldə edilən mənfəətin əsaslandılımasına nəzarət edir.  

İnhisarçı müəssisələr qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənməsi tətbiq edilən məhsul-

larla müqayisədə tənzimlənən qiymətlərlə məhsulu realizə edirlər. Qalan məhsullara (iş və 

xidmətlərə) sərbəst bazar qiyməti tətbiq edirlər.  

İnhisarçı müəssisələr antiinhisar qanunvericiliyini pozaraq öz məhsulları üzərində qiy-

mətləri əsaslandırılmamış şəkildə artırdıqda həmin məhsulların qiyməti yenidən dövlət 

tərəfindən tənzimlənməlidir.  

İnhisarçı müəssisə dövlət qiymət intizamını pozduqda onlara qarşı 1993-

cüildəqəbuledilmiş «Antinhisar fəaliyyətihaqqında» və 2 iyun 1995-ciildəqəbuledilmiş 

«Haqsızrəqabət haqqında» AzərbaycanRespublikasının Qanunlarında nəzərdə tutulan 

tədbirlər tətbiq edilir. Belə tədbirlərə qiymət və tarifin artırılmasından əldə edilmiş 

mənfəətin büdcəyə köçürülməsi, həmçinin həmin ölçüdə cərimələr aiddir.  

Son illər AzərbaycanRespublikasında qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi son nəticədə 

qiymətlərin ümumi dinamikası və səviyyəsini müəyyən edən məhsullara, həmçinin ayrı-ayrı 

sosial xarakterli məhsullara (iş və xidmətlərə) tətbiq edilir. İlkin zəruri hesab edilməyən 

məhsulların, məsələn, dəri, gəvə, billur, qiymətli metallar, video maqnitofon və digər 

məhsulların qiyməti hətta onların inhisar istehsalı zamanı onların qiymət və rentabellik 

səviyyəsində heç bir məhdudiyyət olmadan formalaşır. 

Təbiiinhisar, dövlətinhisarıvəinhsarçısubyektlərinəmtəələrinin, habelərespub-



22 

likanınqanunvericilikaktlarıiləqiymətləridövləttənzimlənməsinəaidedilmişdigərəmtəə-

lərinqiymətləridövləttərəfindəntənzimlənir. 

Buəmtəələrinqiymətilərinintənzimlənməsisahəsindədövlətsiyasətininvəbusahədəyarananmü

nasibətlərinhüquqi–iqtisadiəsaslarınımüəyyənləşdirməküçün 30 may 2003-cüildə 

«Tənzimlənənqiymətlərhaqqında» AzərbaycanRespublikasınınQanunuqəbuledilmişdir. 

Qiymətin əmələ gəlməsi qaydası birja ticarətində də müəyyən edilmişdir. Belə ki, 25 

may 1994-cü ildəqəbuledilmiş «Əmtəə birjası haqqında» AzərbaycanRespublikasının 

Qanununda göstərilir ki, birja əmtəəsinə qiymətin səviyyəsi və həddini müəyyən edə bilməz, 

belə ki, burada qiymətlər tənzimlənən deyil, sərbəstdir. Qiymətin əmələ gəlməsi 

mexanizminə nəzarət üzrə müəyyən edilmiş birja qaydasının pozulması zamanı 

AzərbaycanRespublikasıİqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Antiinhisar 

SiyasətiDepartamenti cərimə vəcəzatədbirləri müəyyən edə bilər. Qiymət üzərində nəzarət 

tədbirləri birja ticarəti qaydaları çərçivəsində müəyyən edilir. Bu tədbirlər qiymətlərin 

qəflətən artması və azalmasının qarşısının alınması, qiymət səviyyəsinin süni olaraq 

artırılması və azaldılması, yalan məlumatların yayılması, həmçinin qiymətə təsir etmək 

məqsədilə satıcıların sövdələşməsinin qarşısının alınmasına yönəlib.  

AzərbaycanRespublikasında qiymətin əmələgəlməsi qanunvericiliyinə və digər 

normativ aktlara ciddi riayət edilməsinə yönəlmiş dövlət qiymət intizamının pozulmasına 

qarşı iqtisadi sanksiyaların tətbiqi qaydaları fəaliyyət göstərir. Belə ki, dövlət, məhsulun (iş 

və xidmətin) reallaşdırılması zamanı qiymət intizamını pozmuş və izafi vəsait əldə etmiş 

müəssisəyə cərimə kimi onun mənfəətindən vəsaitin bu hissəsinin büdcəyə alınması 

sanksiyasını tətbiq edir.  

Dövlət qiymət intizamının pozulmasına aşağıdakılar aid edilir: 

- əmtəələrin (iş və xidmətlərin) dövlət tənzimlənən qiymətlərinin, eyni zamanda təsbit  

edilmiş tarif və qiymətlərin, rentabelliyin son həddinin, tarif və qiymətlərin son artım 

əmsalının artırılması; 

- qiymət və tarifə qoyulmuş əlavənin, nəzərdə tutulmamış əlavənin, həmçinin nəzərdə 

tutulmamış qoyulan güzəştin artırılması; 

- istehlakçılarla müəyyən edilməmiş qaydada razılaşdırılmayan sərbəst topdansatış 

qiymətin, tarif və əlavələrin qəbul edilməsi; 
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- konstruktiv və ya texnoloji qüsur üzündən istehlak xüsusiyyəti əldə etməmiş 

məhsulların qiymətinin artırılması və s. 

Dövlət, qiymət intizamının pozulması aşkar edilən müəssisələrdə maliyyə vəziy-

yətindən asılı olamayaraq əldə edilən artıq vəsait vergi və digər ödənişlər çıxıldıqdan sonra 

mənfəət hesabına büdcəyə ödənilir. Bu zaman özünün məhsulunun qiymətinin azaldılması 

müəssisənin əsas öhdəliyi kimi qoyulur. Dövlət qiymət intizamının pozulması nəticəsində 

əldə edilmiş və büdcəyə ödənilməli olan vəsait məhsulun (iş və xidmətlərin) tarif və 

qiymətinin artırılması zamanı satışdan əldə etdiyi məbləğlə bu məhsulun (iş və xidmətlərin) 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tarif və qiymətinin, ocümlədən dəyərinin fərqi kimi 

hesablanır. İnhisarçı müəssisələr, həmçinin məhsulununa rentabelliyinin son həddi müəyyən 

edilmiş müəssisələr üçün məhsul (iş və xidmətlər) növü və ya bütövlükdə məhsul  qrupu 

üzrə rentabellik səviyyəsinin son həddinin artırılması hesabına əldə edilən məbləğ dövlət 

büdcəsinə keçirilir.  

Dövlət qiymət intizamının pozulmasına görə iqtisadi sanksiya tətbiq etməklə qiymət-

lərə nəzarət AzərbaycanRespublikasının ərazisində yerləşən istehsal, ticarət və digər kom-

mersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici kapitallı müəssisələr də daxil olmaqla bütün 

təsərrüfat subyektlərini əhatə edir.  

Hər şeydən əvvəl inhisar bazarında birbaşa dövlət nəzarətinin zəruriliyini qeyd etmək 

lazımdır. Təbii dövlət inhisarında olan sahələr 1998-ciildəqəbuledilmiş 

«Təbiiinhisarhaqqında» AzərbaycanRespublikasınınQanunuilətənzimlənir. Dövlət 

inhisarına aid olan qeyri-elastik tələbat məhsulları bazarının inzibati tənzimlənməsi tam 

mümkündür. Onu sərt aksiz dərəcəsi, qiymətin planlaşdırılması və ya digər qaydalarla 

həyata keçirmək olar.  

Dünya təcrübəsində 

qiymətindövləttənzimlənməsininhələrespublikamızdaistifadəedilməmiş müxtəlif 

metodlarının kifayət qədər kombinasiyası məlumdur 

vəbunlardanmilliiqtisadiyyatdaistifadəedilməsiaqrar-sənaye kompleksi 

sisteminininkişafındadövlətqiyməttənzimlənməsininrolunuartırmışolardı.  
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II FƏSİL. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AQRAR-SƏNAYE 

KOMPLEKSİ SİSTEMİNDƏ QİYMƏT MEXANİZMİNİN FORMALAŞMASININ 

MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

2.1. Azərbaycan Respublikasınınaqrar-sənaye kompleksi sistemində 

qiymətlərin müasir vəziyyətinintəhlili 

Məlumolduğukimibazariqtisadiyyatınınənmühümatributlarındanbirisərbəstqiymətəmə

ləgəlməsidir. İstehsalçının, sahibkarınözməhsullarına (xidmətlərinə) 

qiymətlərisərbəstsurətdəmüəyyənləşdirməkimkanıolmayanyerdəbazarmünasibətərindən, 

bazariqtisadiyyatındandanışmaqmümkündeyil. Buzəruriliknəzərəalınmaqla, ÖlkəPrezi-

dentinin 1992-ciil 2 

yanvartarixliFərmanıiləkəndtəsərrüfatıməhsullarınınqiymətlərisərbəstləşdirilmişvəhazırdaqi

ymətlərbilavasitətələb-təklifmexanizminintəsirialtındabazardaformalaşır. 

Lakintəəssüfləqeydetməliyikki, qiymətlərinaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindətamamilətələb-

təklifmexanizminintəsirialtındasərbəstsurətdəformalaşmasıhəyatiəhəmiyyətəmalikbusahəni

ninkişafınagüclütəkanverməmiş, 

əksinəqiymətdisparitetişəklindəneqativmeyllərdoğurmuşvəyaxudəvvəllərmövcudolanbucür

meylləridahadagücləndirmişdir. Deyilənlərözünüaqrar-

sənayekompleksindəqiymətdisparite-

tinindahadadərinləşməsivəbusəbəbdənkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsal-

çılarınıngəlirliliksəviyyəsininazalması, kəndiləşəhərarasındaekvivalentəmtəəmübadilə-

lərininpozulması, 

kəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınınemalmüəssisələrinininhisarçımövqeləriiləqarşılaş

masıvəs. şəkilindəözünübüruzəvermişdir. Göstərilənbuneqativmeylləraqrar-sənaye 

kompleksi sistemindəhələdəqalmaqdadavamedirvəsahənininkişafına, 

bubölmədəfəaliyyətgöstərənsahibkarlarınişgüzarfəallıqlarınınyüksəlişinəmənfitəsirgöstərir.  

Aqrar-sənaye kompleksi 

sistemininartantempləinkişafınanailolmaqüçünbubölmədəqiymətdisparitetininaradanqaldırıl

masıüzrəhərtərəflidüşünülmüştədbirlərişlənibhazırlanmalıvəreallaşdırılmalıdır. 

Bunabazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdəqiymətlərintənzimlənməsivasitəsilənailolurl
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ar. Onagörədəölkəmizinaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəqiymətlərintənzimlənməsinəciddifikirverilməli, 

busahədəbuzamanaqədərburaxılmışnöqsanlararadangötürülməlidir. 

Çünkiqiymətlərinsərbəstləşdirilməsindənuzunmüddətərzindəgözlənilənsəmərəalınmamış, 

əksinəməhsulistehsal-

çılarınınvəziyyətionlarınplanlıtəsərrüfatçılıqsistemindəolduqlarıdurumlamüqayisədədahada

pisləşmişdir. Bu, eləbelədəolmalıidi, çünkidünyapraktikasındaaqrar-sənaye kompleksi 

sistemibuvəyadigərdərəcədəinkişafetmişölkədəqiymətlərinmütləqmənadabazarmexanizmini

ntəsirialtındaformalaşmasınademəkolarki, rastgəlinmir. 

Onagörədəölkəmizdəqiymətlərinsərbəstləşdirilməsiniiqtisadisistemdə, 

ocümlədənonuntərkibhissəsikimiaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəcərəyanedənproseslərilazımiməcrayayönəltməküçünqiymətlərinformalaşmasıtam

amlanmalıidi. Busahədəhəmdünyapraktikasının, həmdəölkəmizinaqrar-sənaye kompleksi 

sistemininreallıqlarının (məhsulistehsalçılarınınvəziyyətlərinin) 

nəzərəalınmamasımüəyyənmənadasahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektlərinişgüzarfə

allığınınazalmasınagətiribçıxarmışdır. 

Ümumiyyətlə, bazariqtisadiyyatıbirsıranəzərivəmetodolojiproblem-

lərinhəllihaqqındatəsəvvürlərindəqiqləşdirilməsinitələbedirvəbeləproblemlərsırasınaaqrar-

sənaye kompleksi sistemindəqiymətlərinformalaşması, 

qiymətlərintənzimlənməsivəqiymətdisparitetininaradanqaldırılmasıkimiproblemlərdəmövcu

ddur. Onagörədəaqrar-sənaye kompleksi 

sisteminindahayüksəktemplərləinkişafınanailolmaqbaxımındanbubölmədəqiymətəmələgəl

məsivəqiymətlərinsəviyyəsininformalaşmasısahəsindəproblemməntiqiardıcıllıqlaçözülməli

vəqiymətdisparitetininaradanqaldırılmasıüçünelmicəhət-

dənəsaslandırılmıştəkliflərvətövsiyələrhazırlanmalıdır. 

Sözügedənməntiqiardıcıllığariayətetməküçün, 

ilknövbədəqiymətlərinmüxtəlifnövlərinəaydınlıqgətirməkzərurətimeydanaçıxırvəqiymətləri

ntənzimlənməsiyoluilədisparitetinaradanqaldırılmasıməsələlə-

rinindəqiqləşdirilməsinəehtiyacyaranır. 

Qiymətlərindövləttənzimlənməsidedikdəqanunçuluqaktları, inzibativəbüdcə-



27 

maliyyətədbirlərivasitəsilədövləttərəfindənqiymətlərinsəviyyəsinəgöstəriləntəsirlərbaşadüşü

lür. Dövləttərəfindənqiymətlərinsəviyyəsinəməqsədəuyğunşəkildə, dahadoğrusu, 

sahibkarlığındahadainkişafetdirilməsiməqsədilətəsirlərgöstərilməkləsahibkar-

larınfəaliyyətiüçünvədeməli, bütövlükdəaqrar-sənaye kompleksi 

sisteminininkişafıüçündahaəlverişlişəraityaradılırvəhəminşəraitininkişafprosesindəfasiləsizo

laraqtəminolunmasınaçalışılır. 

Qiymətlərintənzimlənməsimüxtəlifqiymətlərinmövcudluğununəzər-

dətuturvəmövcudolabiləcəkqiymətnövləriarasındabağlılığınvəəlaqəliliyinolmasınıtələbedir.

Bazariqtisadiyyatışəraitindəaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəmövcudolabiləcəkqiymətnövlərihaqqındadüzgüntəsəvvürəmalikolmaqiymətdisp

aritetininaradanqaldırılmasıüçünelmicəhətdənəsaslandırılmıştədbirlərişləyibhazırlamağaimk

anverəbilər. Onagörədə, aqrar-sənaye kompleksi sistemindətətbiqolunanvəyaxudtətbiqedil-

məsizəruriolanqiymətnövlərinə, 

qiymətsisteminintərkibelementlərinəaydınlıqgətirməklazımdır.  

RusiqtisadçıalimiN.Y.Kovalenkogöstərirki, bazarmünasibətlərinininkişafıprakti-

kasındamüxtəlifqiymətlərtətbiqolunurvəhəminqiymətlərbazartədqiqatlarıoybektləridir[54].

O, 

bazariqtisadiyyatışəraitindəalıcıiləsatıcıarasındamünasibətləriəksetdirənəsasqiymətnövlərinə

aşağıdakılarıaidedir: sərbəstvəyaxudmüqaviləqiymətləri, tənzimlənənqiymətlər, 

topdansatışqiymətləri, pərakəndə-satışqiymətləri, müqayisəliqiymətlər, tədarükqiymətləri. 

Qeydetdiyimizkimiaqrar-sənaye kompleksi 

sistemininsürətliinkişafıbaxımındanbubölmədətətbiqolunanqiymətsisteminintərkibelementlə

rininbiri-biriiləəlaqəliliyivəyaxudbağlılığıolmalıdır. Qiymətsistemininbiri-

biriiləbağlılığıvəəlaqəliliyielətəminolunmalıdırki, 

sahibkarlıqlaməşğulolansubyektləringeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımındangəlirlilik

səviyyəsitəminolunsun. Bunlarınəzərəalaraq, biz, bazarmünasibətlərişəraitindəaqrar-sənaye 

kompleksi 

sistemindəhazırdatətbiqolunanvətətbiqolunmasızəruriolanqiymətnövlərinəvəhəminqiymətlə

rinhansıməqsədlətətbiqolunmasınaaydınlıqgətirməyivacibhesabedirik. 

Sərbəstvəyaxudazadbazarqiymətiistehsalçının, sahibkarınözməhsullarınıbila-
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vasitəbazarda, tələb-təklifmexanizminintəsirialtındareallaşdırdığıqiymətdir. 

Hazırdaölkəmizinaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəfəaliyyətgöstərənsahibkarlıqsubyektləriözməhsullarınınəksəriyyətinibilavasitəbuq

iymətə, azbirhissəsiniisəmüqaviləqiymətinəreallaşdırırlar. 

Müqaviləqiymətlərisərbəstbazarqiymətlərinəidentikolsada, onun-

latammənasıiləeyniliktəşkiletmir. 

Sözügedənqiymətlərsatıcıiləalıcıarasındamüqaviləninbağlanmasıyoluiləmüəyyənləşdirilir. 

Bazariqtisadiyyatınınmühümatributlarındanbirisərbəstqiymətəmələgəlməsiolsada, 

qeydetdiyimizkimi, 

qiymətlərmütləqmənadasərbəstsurətdəformalaşmırvəonlarınsəviyyəsikonkretölkədaxilindəf

əaliyyətdəolanmövcudqanunlarvənormativ-

hüquqixarakterlisənədlərvasitəsiləreqlamentləşdirilir. Bureqlamentləşdirməeləaparılırki, 

aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəfəaliyyətgöstərənsahibkarlıqsubyektləriözfəaliyyətlərinidavametdirməkbaxımınd

ankifayətqədərgəlirəldəedəbilirlər 

Qeydedəkki, bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdəsəviyyələrireqlament-

ləşdirilənqiymətlərdahaçoxəhalininistehlaksəbətiniformalaşdıranəmtəələrəaidolanqiymətlər

dir. İnkişafetmişölkələrdəqiymətlərinsəviyyəsininformalaşmasınatəsirləreləhəyatakeçirilirki, 

iqtisadisistemdəqiymətlərinsərbəstsurətdəformalaşmasınınprinsipialəsaslarınaxələlgətirilmir

, həmdəbuzamanqiymətuyğunsuzluğununaradanqaldırılmasıdeməkolarki, təminolunur. 

Tənzimlənənqiymətlərsəviyyəsi, 

dinamikasıvəformalaşmaqaydasıdövləttərəfindənmüəyyənləşdirilənqiymətlərdir. 

Bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdəfermertəsərrüfatlarındaistehsalolunankəndtəsərrü

fatıxammallarınavəərzaqməhsullarınaqiymətlərbilavasitəəlaqədardövlətorqanlarınıngöstərdi

yiməqsədyönlütəsirlərnəticəsindəformalaşır. 

Bununüçüntənzimlənənqiymətlərinsiyahısıirəlicədəntəsdiqedilirvətənzimləyiciorqanlarmüxt

əlifüsullardanistifadəetməkləqiymətlərinsəviyyəsinətəsirlərgöstərirlər. 

Araşdırmalargöstərirki, ABŞ-da, Fransada, Almaniyada, BöyükBritaniyada, 

Yaponiyadavədigərölkələrdəkəndtəsərrüfatıməhsulları-taxlı, qarğıdalı, şəkərçuğunduru, ət, 

süd, yumurtavəs. qiymətləriqanunvericilikəsasındadövləttərəfindəntənzimlənir.  
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Ölkəmizdə «Tənzimlənənqiymətlərhaqqında» qanunun (30 may 2003-cüiltarixli) 

qəbuledilməsinəbaxmayaraq, aqrar-sənaye kompleksi sistemindəsahibkarlıqstruktur-

larınınistehsaletdiyiməhsullardanvəxammallardanhansılarınınqiymətlərinintənzim-

lənməsihaqqındasiyahıhələtəsdiqedilməmişdir. Busahədəhələfikirbirliyideməkolarki, 

yoxdur. Bazarmünasibətləriəsasındainkişafatəqribəneynivaxtdakeçilməsinəbaxmayaraq, 

qonşuRusiyadövlətindəqiymətlərintənzimlənməsiiləəlaqədarbirneçəqanunqəbuledilmişvətə

nzimlənənqiymətlərvəhəminqiymətlərintənzimlənməmexanizmimüəyyənedilmişdir. 

Topdansatışqiymətlərisahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolanstrukturlarınsifarişçimüəssisəl

ərəvəyaxudtopdanticarətləməşğulolantəşkilatlaraözməhsullarınıiriparti-

yalarlasatdığıqiymətlərdir. 

Buqiymətlərinsəviyyəsimüəssisəninistehsalxərcləriiləonunəldəetməkdəmaraqlıolduğumənfə

ətinməbləğikimimüəyyənləşdirilir. Ölkəmizdədəbuqiymətlərdənistifadəedilir. 

Pərakəndəsatışqiymətləriməhsullarınistehlakçısındanasılıolmayaraq, həminməh-

sullarınpərakəndəticarətdəreallaşdırıldığıqiymətlərdir. 

Buqiymətlərinəsasınımüəssisənintopdansatışqiyməti, 

həmçininparakəndəticarətinmüəssisəvətəşkilatlarınınməhsullarıəldəetdiyiqiymətlərtəşkiledir

. 

Müəssisənintopdansatışqiymətinəticarətmüəssisələriticarətəlavələriniəlavəetməklətədavülxə

rcləriniödəyirvəmüəyyənqədərmənfəətəldəedəbilirlər. 

Birsıraərzaqməhsullarınıçıxmaqşərtilə, 

ticarətəlavələripərakəndəsatışmüəssisələritərəfindənsərəbstsurətdəmüəyyənləşdirilir. 

Qiymətlərintənzimlənməsişərai-

tindəmühüməhəmiyyətkəsbedənərzaqməhsullarınaticarətəlavələrininmüəyyənləş-

dirilməsiisəyerlihakimiyyətorqanlarıtərəfindənhəyatakeçirilir. Əhalininsosialmüdafiə-

sininqayğısınaqalmaqməqsədiləinkişafetmişölkələrdəbəzinövərzaqməhsullarıüzrəticarətəlav

ələrininsonhəddimüəyyənləşdirilirvəpərakəndəsatışmüəssisələrinəhəminhəddiaşmağaicazəv

erilmir. 

Bazarmünasibətlərişəraitindəqiymətsistemininmühümtərkibelementlərindənbiridəmüq

ayisəliqiymətlərdir. 

Müqayisəliqiymətlərkəndtəsərrüfatıməhsullarınınəmtəədövriyyəsininfizikihəcmlərinindina
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mikasınımüəyyənləşdirməkvəqarşılıqlımüqayisələraparmaqməqsədilətətbiqedilir. 

Müqayisəlivəyaxuddəyişməzqiymətləritətbiqetməkvasitəsiləmüqayisəolunandəyərgöstəricil

ərinə (kəndtəsərrüfatıməhsullarınındəyərifadəsiiləhəcminəvəs.) 

qiymətlərintəsirineytrallaşdırılırvəmüxtəlifillərdəistehsalolunanməhsullarımüqayisəolunanfo

rmayagətirməkmümkünolur. 

Buqiymətlərintətbiqiqiymətlərinfasiləsizartımıvəyaxudinflyasiyaşəraitindəictimaiistehsalıno

byektivmənzərəsinialmağa, 

ictimaiistehsalınsəviyyəsihaqqındadahadüzgüntəsəvvürəldəetməyəimkanverir. 

Fikrimizcə, hazırkışəraitdə, 

qiymətsisteminiformalaşdıracaqelementlərdənbiritədarükqiymətləriolmalıdır. 

Bazarmünasibətləriəsasındainkişafla 

əlaqədarolaraqdövlətinkəndtəsərrüfatıməhsullarınatətbiqetdiyitədarükqiymətlərisistemiləğve

dilsədəbu, tamamiləsəhvaddımidi. Çünkidövləttədarükqiymətlərininləğvolunmasıəslində, 

sahibkarlarınistehsaletdikləriməhsullarınsatışkanallarındanbirininitirilməsideməkidi.  

Bazariqtisadiyyatıəsasındainkişaf heçdəodeməkdeyilki, 

dövlətinehtiyaclarıyoxolurvəo, təsərrüfathəyatındanbirdəfəlikgedir. Əksinə, 

indikişəraitdədövlətsahibkarlarıniqtisadiazaldıqlarınıməhdudlaşdırmamaqşərtilətəsərr

üfathəyatındadahafəalvəçevikşəkildəiştiraketməlivəbirbazarsubyektikimisahibkarlıqf

əaliyyətiiləməşğulolandigərsubyektlərləmüstəqilistehsal-satışəlaqələrininişti-

rakçısıvəistiqamətləndiricisiolmalıdır. 

Lakinbizimdediyimizdənheçdəeləbaşadüşülməməlidirki, 

kəndtəsərrüfatıməhsullarınıntədarükününmiqyaslarıəvvəlki-

planlıtəsərrüfatçılıqsistemindəolduğukimiqalmalıdır. Bu, indikişəraitdəsahib-

karlarınazadlığınınməhdudlaşdırılması, 

onlarınməhsullarınsatışkanallarınınsərbəstseçimimkanlarınınazaldılmasıdeməkolardı. 

Onagörədəindikişəraitdədövləttəda-

rükününzərurimiqdardamövcudluğununsaxlanılmasıheçvəchləplanlıtəsərrü-

fatçılıqsistemidəmövcudolmuş, satışsistemininbərpasıkimibaşadüşülməməli, 

sahibkarlarıbazarmexanizminindağıdıcıtəsirlərindənqorumaqüçüniqtisadivasitələrdən, 

həmçininaqrar-sənaye kompleksi 
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sistemindəqiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqüçüngüclütəsiriolanvasitələrdənbir

ikimiqiymətləndirilməlidir. 

Aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəfəaliyyətgöstərənsahibkarlıqsubyektlərihazırdaözməhsullarınımüxtəlifkanallarüzr

əsərbəstbazarvəmüqaviləqiymətləriüzrəreallaşdırırlar. Müxtəliftəşkilati-

hüquqiformalısubyektlərinməhsullarınıreallaşdırdığıqiymətlər (istehsalçıqiymətləri) 

geniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbazarındanlazımimiqdardagəlirəldəetməyəimkanvermir, 

busəbəbdəndəistehsalıdavametdirməyəistehsalçınınmarağıazalır. 

Sonillərdəölkədəkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınınmüxtəlifkanal-

larüzrəreallaşdırdıqlarıməhsullarınortasatışqiymətivəhəminməhsullarınrentabelliliyinövbətic

ədvəlinməlumatlarıiləxarakterizəolunur (Cədvəl2.1).  

Cədvəl2.1 

Kəndtəsərrüfatımüəssisələrininmüxtəlifkanallarüzrəreallaşdırdıqlarıməhsullarınınorta
satışqyimətlərinindəyişməmeyli, sentner/manatla 

 
Məhsullarınadları İllər 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Dənlilərvəpaxlalılar 9,0 9,6 9,2 11,4 13,3 13,6 
Xampambıq 18,1 24,1 20,6 22,7 29,0 29,1 
Şəkərçuğunduru (emalüçün) 2,7 2,6 3,1 3,9 2,3 3,2 
Tütün 47,3 40,7 39,4 39,2 38,0 53,0 
Yaşılçayyarpağı 28,1 15,7 20,6 22,0 24,4 27,0 
Kartof 15,9 11,6 11,7 14,0 15,0 13,5 
Tərəvəz (açıqtorpaqda) 7,1 6,3 8,1 7,5 7,5 7,5 
Bostanməhsulları 3,7 4,3 4,8 5,5 7,4 7,4 
Meyvəvəgiləmeyvə 6,4 6,1 6,6 10,5 10,0 12,7 
Üzüm 11,3 13,1 13,1 18,5 22,3 33,1 
Mal-qaravəquşəti, cəmi 92,6 110,2 69,5 124,1 139,5 145,4 
Ocümlədən:       
iribuynuzlumal-qara    89,6 102,6 93,9 102,8 143,9 157,7 
Qoyunvəkeçi 77,2 81,9 95,8 97,6 96,8 133,8 
Donuz 83,5 146,2 131,7 130,6 126,6 127,1 
Quş 117,8 131,8 127,9 129,3 140,7 145,5 
Süd 20,4 19,7 21,9 23,57 21,1 24,5 
Yun 40,5 51,3 51,1 59,3 47,6 71,8 
Yumurta (minədədlə) 34,8 46,3 49,7 52,9 40,3 48,1 

Aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəməhsullarınmüxtəlifkanallarüzrəreallaşdırılmışortasatışqiymətlərihəminməhsullar

ınmüvafiqillərdərentabelliksəviyyəsininnövbəticədvəldəəksetdirimlişşəkildədəyişməsinəim

kanvermişdir.  

Göstəriləncədvəllərinmateriallarındangöründüyükimi, 
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kəndtəsərrüfatıməhsullarınabilavasitəbazarmexanizminintəsirialtındaformalaşmışqiymətləri

stehsalınrentabelliyininmüsbətdinamikliyinitəminetmirvəbu, 

cədvəldəgöstərilənəksərməhsullarüzrəbelədir. Bu, onugöstərirki, ölkəmizinaqrar-sənaye 

kompleksi sistemindəfəaliyyətgöstərənayrı-

ayrısahibkarlıqstrukturlarındadayanıqlıinkişafyoxdurvəbununbaşlıcasəbəblə-

rindənbirikəndləşəhərarasındaekvivalentmübadiləninpozulmasıvəyaxudaqrar-sənaye 

kompleksi sistemindəsonillərqiymətuyğunsuzluğunundahadadərinləşməsidir. Fikrimizcə, 

ölkə-

mizdəaqrarbazarınvəyerliistehsalçılarınzəifmüdafiəolunduğuindikidövrdəbucürinkişafyerli

məhsulistehsalçılarınıngələcəkdədaxilibazardamövqelərinindahadazəifləməməsinəvəölkəni

nərzaqtəhlükəsizliyinintəminolunmasıiləbağlıproblemlərəgətiribçıxarabilər. 

Onagörədəbeləhesabedirikki, istehsalçılarıngəlirliliksəviyyəsininyüksəldilməsi, aqrar-

sənaye kompleksi 

sistemindəsahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolanstrukturlardaistehsalınrentabelliyiningeniştəkra

ristehsalıhəyatakeçirməyəimkanverəbiləcəksəviyyəyəqədərçatdırılmasıməqsədiləzəruritənzi

mləmətədbirlərininhəyatakeçirilməsivacibdir. 

Butənzimləmətədbirləriiçərisindəqiymətlərintənzimlənməsinədahaçoxfikirverilməlivəqiymə

tlərintənzimlənməsiyoluiləaqrar-sənaye kompleksi 

sistemiiləiqtisadiyyatınbaşqasahələriarasındaformalaşmışqiymətuyğunsuzluğuaradanqaldırıl

malıdır. 

Bunuölkəmizdəformalaşmışreallıqlarvəbusahədəbazariqtisadiyyatınınkifayətqədəryaxşıtəşə

kkültapdığıxariciölkələrintəcrübəsidəsübutedir.  

Cədvəl 2.2 
Kəndtəsərrüfatımüəssisələrininsatdıqlarıməhsullarının 

rentabelliliyivəyazərərliliksəviyyəsi, %-lə 
Məhsullarınadı İllər 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Dənlilərvədənli paxlalılar -7,4 7,9 25,8 30,8 39,3 47,5 35,5 
Xampambıq -38,1 -30,7 0,7 7,0 6,3 32,2 26,3 
Şəkərçuğunduru (emalüçün) -3,0 -11,3 -0,4 0,1 10,6 25,0 6,3 
Tütün -61,1 -2,9 61,4 84,3 68,4 67,4 37,3 
Çayyarpağı -67,0 8,0 -38,7 -7,5 -0,2 19,1 5,5 
Kartof -17,0 -31,4 31,4 -0,6 6,7 10,0 25,4 
Tərəvəz (açıqtorpaqda) -4,2 -9,1 -8,1 11,8 7,7 19,4 20,3 
Bostanməhsulları -27,9 14,3 10,2 14,8 35,2 20,0 19,6 
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Meyvəvəgiləmeyvə -7,5 4,0 7,8 21,4 7,7 0,6 20,0 
Üzüm -6,7 -12,6 -14,5 -45,5 19,8 -23,6 1,8dəfə 
Bitkiçiliküzrə -20,9 -7,0 14,7 17,8 27,6 39,4 41,5 
Mal-qaravəquşəti, cəmi -45,1 -24,8 -4,1 -5,3 -3,1 3,2 2,7 
Ocümlədən:        
iribuynuzlu -16,4 -33,9 -9,9 -5,3 -5,4 6,2 1,5 
qoyunvəkeçi -25,2 -14,0 -2,5 9,7 15,9 22,4 33,5 
Donuz -81,7 -64,6 -23,9 -41,6 -5,7 0,4 -4,9 
Quş -64,1 -13,7 -1,5 -6,7 -4,2 2,2 1,9 
Südvəsüdməhsulları -30,8 -12,4 -5,5 6,4 9,9 4,8 17,6 
Yun -41,5 -28,4 -19,0 -22,5 9,8 8,4 26,4 
Yumurta -47,5 -24,3 -8,4 0,5 5,3 10,8 15,6 
Heyvandarlıqməhsullarıüzrə -43,4 -23,2 -5,7 -3,1 -1,8 1,7 5,4 
Bütövlükdəməhsulsatışından -26,4 -14,6 1,1 1,4 0,9 5,2 9,0 

Beləki, araşdırmalargöstərirki, 

bazariqtisadiyyatınıninkişafıxariciölkələrdəkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınımüdafiə

məqsədilədövləttərəfindənayrılanvəsaitləriçərisindəqiymətlərinmüdafiəsinəayrılanvəsitlərin

xüsusiçəkisidahayüksəkdirvəbirsıraölkələrüzrəbugöstəricininsəviyyəsi 30-50 % 

arasındadəyişir[1, 3, 17]. Hesabedirikki, 

ölkəmizdəbutədbirinhəyatakeçirilməsivaxtıçatmışdır. 

Xariciölkələrdəqiymətlərinformalaşmasısahəsindətəcrübələrivəölkəmizdəbusahədəfor

malaşmışreallıqlarnəzərəalınmaqlaqiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqməqsədiilətənzi

mlənmətədbirlərieləhəyatakeçirilməlidirki, bazarqiymətəmələgəlməsininəsaslarıdağılmasın. 

Bununüçün, fikrimizcə, birsıraprinsiplərəriayətolunmalıdır. 

Həminprinsiplərəaşağıdakılarıaidetməkolar: 

- sahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektlərinməhsullarınasərbəstqiymətəmələ-

gəlməsiiləhəminsubyektlərinməhsullarınınqiymətlərinindövləttərəfindəntənzimlən-

məsininəlaqələndirilməsi; 

- tələbvətəklifmexanizminintəsirialtındabazartarazlıqqiymətlərininformalaşdırılması; 

- qiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqdanötrüaqrar-sənaye kompleksi sistemin-

dəfəaliyyətgöstərənsahibkarlarınbazaratəklifetdikləriməhsullarınqiymətlərinihesab-

lamaqdanötrünormativmetodlardanistifadəedilməsi; 

- 

sahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektləringeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımınd

anzərurigəlirliliksəviyyəsinintəminolunması; 
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- aqrar-sənaye kompleksi sistemindəelmi-texnikitərəqqininstimullaşdırılması; 

- aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəistehsalınsəmərəliliyininyüksəldilməsivəistehsalxərcləri-ninazaldılması; 

- qiymətvəmaliyyə-

kreditmünasibətlərininqarşılıqlıəlaqələndirilməsivəonunoptimallığınanailolunması. 

Yuxarıdasadalananprinsiplərəriayətolunmaqladövləttərəfindənhəyatakeçirilənqiyməttə

nzimlənmətədbirləriaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəaşağıdasadalananvəyerinəyetirilməsimühüməhəmiyyətkəsbedənməsələlərinhəllin

əimkanverməlidir: 

- 

ölkəninəsasnövərzaqməhsullarıiləözünütəminetməsininstimullaşdırılmasıvədövlətinərzaqtə

hlükəsizliyininhəllinənailolunması; 

- kəndtəsərrüfatıiləkəndtəsərrüfatınıistehsalvasitələriilətəminedənsahələr, 

həmçininemalsənayesahələriarasındaəlverişlimübadiləmünasibətlərinənailolunması;  

- kəndtəsərrüfatıiləsənayesahələriarasındamünasibətin–

əmtəəmübadiləsininekvivalentliyinintəminolunması; 

beləmütənasibliyənailolmadangələcəkdəaqrar-sənaye kompleksi 

sistemininiqtisadiyyatınbaşqabölmələriiləmüqayisədəbərabərəsaslarlainkişafınıtəsəvvüretm

əkçoxçətindir; 

- 

qiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqyoluiləsahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektlə

ringəlirlərininonlarıngeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımındanzərurisəviyyəyəçatdırıl

ması; 

- elmi-texnikitərəqqininnailiyyətlərindənistifadəolunmasına, istehsalınsəmərəlili-

yininyüksəlişinə, əməkməhsuldarlığınınartırılmasınaköməkliyingös-tərilməsi; 

- aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəməhsulistehsalıiləməşğulolanlarınbeynəlxalqbazarlaraçıxışlarıüçünəlverişlişəraiti

ntəminolunması. 

Sadalananvəzifələrinyerinəyetirilməsizamanımaliyyə-kreditvəqiymətmexanizm-

ləriningüclüsurətdəqarşılıqlıəlaqələndirilməsigərəkdir, 
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çünkibeləəlaqələndirməolmadankəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalıiləməşğulolansahibkar

laraonlarınnormalcarifəaliyyətlərivəgeniştəkraristehsalıhəyatakeçirəbilmələriüçünşəraitinyar

adılmasımümkündeyil. 

İndikişəraitdəaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəsahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolanlarıngeniştəkraristehsalıhəyatakeçirəbilmələriv

əbusahədəonlaradahaəlverişliimkanlarınyaradılmasıüçünsahədəformalaşmışqiymətdisparitet

inin (uyğunsuzluğunun) 

dahadadərinləşməsininqarşısınıalmağavəgələcəkdəonundahadaazaldılmasınayönəldilmiştəd

birlərinhəyatakeçirilməsimühüməhəmiyyətkəsbedir. Bubaxımdansahib-

karlarınistehsaletdikləriməhsullarınqiymətləriiləonlaraistehsalehtiyaclarıüçünlazımgələnmə

hsullarınqiymətlərininmüqayisəsinəehtiyacyaranır.Sonilləryanacaq-

energetikaməhsullarınınqiymətlərinindəyişməmeyliaşağıdakıcədvəlinməlumatlarıiləxarakte

rizəedilir (Cədvəl2.3). 

Cədvəl2.3 

Əsasnövyanacaq-energetikaməhsullarınınortaistehsalçı 
qiymətlərinindəyişməmeyli 

Məhsullarınadı İllər artım, dəfə 
2009 2010 2011 2012 2013 

Dizelyanacağı, ton 108,2 113,1 113,1 126,3 128,9 1,2 
Ağneft, ton 107,3 113,3 113,3 108,6 107,7 1,0 
BenzinAİ-92, ton 130,8 137,7 137,7 181,7 190,5 1,5 
BenzinAİ-80, ton 119,9 125,4 125,4 172,1 181,5 1,4 

Cədvəlinməlumatlarındangöründüyükimi 2009-2013-

cüillərərzindədizelyanacağınınistehsalçıqiyməti 1,2 dəfə, benzinAİ-92-ninqiyməti 1,5 

dəfə, benzinAİ-80-ninqiymətiisə 1,4 dəfəartmış, ağneftinqiymətiisədeməkolarki, 

dəyiş-məmişdir. Baxılanillərərzindədənlilərinvəpaxlalıların, mal-qaravəquşətininqiy-

mətləri 1,5 dəfə,pambığın, meyvəvəgiləmeyvəninqiymətləri 1,6 dəfə, 

tərəvəzinqiyməti 1,1 dəfə, bostanməhsullarınınqiyməti 2,0 dəfə, 

yumurtanınvəyununqiymətiisə 1,2 dəfəartmışdır. 

Nəzərdənkeçirilənillərərzindəşəkərçuğundurunun, tütünün, 

yaşılçayyarpağınınvəkartofunqiymətləriisənəinkiartmış, əksinəazalmışdır. 

Baxılanillərərzindəşəkərçuğundurununqiyməti 14,8 %, tütününqiyməti 19,7 %, 

yaşılçayyarpağınınqiyməti 13,2 %, kartofunqiymətiisə 5,7 % azalmışdır. Deməli, 
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əsasnövyanacaq-

energetikaməhsullarınınqiymətlərininartdığıbirşəraitdəşəkərçuğunduru,tütün, 

yaşılçayyarpağı, 

kartofistehsalçılarıgeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımındandahaböyükçətinliklə

rləqarşılaşmışlar. Çünkionlarkonkretmiqdardayanacaq-

energetikaməhsullarıəldəetməkdənötrüsonrakıillərdədahaçoxməhsulsatmağaməcburol

muşlar. Məsələn, şəkərçuğunduruistehsalçısı 2009-cuildə 1 

tondizelyanacağıəldəetməküçün (istehsalçıqiymətinə) 4 tonşəkərçuğunduru 

(emalüçün) satmalıidisə, həminmiqdardayanacağıəldəetməkdənötrü 2013-cüildə 5,6 

tonşəkərçuğundurusatmağaməcburolmuşdur. 

Məsələburasındadırki, məhsulistehsalçılarıyanacaq-energetikaməhsulla-

rınıistehsalçıqiymətlərinədeyil, kommersiyaqiymətlərinəəldəedirlər. Həminqiymət-

lərinsəviyyəsiisəistehsalçıqiymətindəndahaçoxdur. Məsələn, 

hazırdabenzininvədizelyanacağının 1litri 36-40 qəpikarasındadəyişirki, 

budaməhsulistehsalçılarınıngeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməbaxımındandahaböyükç

ətinliklərləqarşılaşmalarınasübutdur. Bütünbunlaronugöstərirki, aqrar-sənaye 

kompleksi 

sistemindəsahibkarlıqstrukturlarınınformalaşmasıvəinkişafıbaxımındanqiymətlərintən

zimlənməsiyoluiləqiymətuyğunsuzluğununaradangötürülməsiçoxvacibdir. 

Cədvəl2.4 

AzərbaycavnRespublikasıüzrəsənayevəkəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalçıqiyməti
ndekslərininmütənasibliyi (pariteti), dekabrayıiləmüqayisədə 

 
 

Göstəricilər 
2012 2013 2014 

Yanvar
-mart 

Yanvar
-mart 

Yanvar
-iyun 

Yanvar-
mart 

Yanvar
-iyun 

Sənayeüzrəistehsalçıqiymətlərinümumiindeks
i (isənaye) 

 
1,201 

 
1,039 

 
1,074 

 
1,105 

 
1,109 

Kəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalçıqiymətl
ərininümumi indeksi (İkənd) 

 
1,081 

 
1,121 

 
1,066 

 
1,105 

 
1,083 

Qiymətmütənasibliyi (pariteti) İsən/İkənd 1,011 0,858 1,00 1,000 1,024 

Bu və ya digər kənd təsərürfatı məhsulunun qiyməti ilə həmin məhsulu istehsal 

etmək üçün lazım gələn maddi-texniki resursların qiymətləri arasında müqayisələrin 

aparılması yolu ilə bütövlükdə aqrar-sənaye kompleksində qiymət uyğunsuzluğu haq-
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qında tam təsəvvürə malik olmur. Aqrar-sənaye kompleksində formalaşmış qiymət 

uyğunsuzluğu haqqında daha tam təsəvvürə malik olmaqdan ötrü bütövlükdə kənd 

təsərrüfatı və sənaye məhsullarının qiymət indekslərinin müqayisəsinə ehtiyac ya-

ranır. Belə müqayisələrin aparılması növbəti cədvəlin məlumatları vasitəsi ilə əks 

etdirilmişdir. 

Cədvəlinməlumatlarındangöründüyükimi 2012və 2014-

cüillərdəsənayemüəssisələrininistehsalçıqiymətlərininümumiindeksikəndtəsərrüfatım

əhsullarınınistehsalçıqiymətlərininümumiindeksiniqabaqlamışdır. 

Həminillərkəndtəsərürfatıməhsullarıistehsalçılarıməhsulistehsalıüçünözlərinəlazımgəl

ənmaddi-

texnikiresurslarıəldəetməkdənötrüdahaçoxmiqdardaməhsulsatmağaməcburolmuşlar.  

2.2.İnkişafetmişölkələrin aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin 

formalaşması təcrübəsi 

İnkişafetmişölkələrin bazar prinsipləriəsasında qiymət qoymaya keçid təcrübəsi 

göstərir ki, qiymətlərin liberallaşması və təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsi burada bazar 

münasibətləri sisteminin zəruri komponentlərinin formalaşması, daxili bazarda kəsrin ara-

dan qaldırılması, tələb və təklifin nisbi tarazlığına nail olunması, milli valyutanın dönər-

liliyinə keçid üçün şəraitin yaranması  və s. kimiəsas məqsədlərə səbəb olmuşdur.  

İnkişafetmişölkələrdə, xüsusəndə, respublikamızıniqtisadivəziyyətinəoxşarolanŞərqi 

Avropa ölkələrindəiqtisadiyyatın 

bazarprinsiplərinəuyğunlaşdırılmasışəraitindəkəndtəsərrüfatıməhsullarının topdan, təminatlı 

(tədarük) və pərakəndə satış qiymətləri sahəsində tədbirlər mühüm rol oynadı[21, 27, 40]. 

Bu ölkələr üçün xüsusilə topdan satış qiymətlər sahəsində aparılan islahatlarda ümumi 

məqsəd sosial problemlərin həllində qiymətin rolunun gücləndirilməsinə nail olmaq, qiymət 

sistemindəki dəyişiklik iləəmək haqqı sisteminin dəyişməsiniəlaqələndirmək, qiymətdə 

məhsulun keyfiyyəti və texniki səviyyə göstəricilərinin daha real əks olunması, onun 

dünyanın ən qabaqcıl standartlarına uyğunlaşdırılması, məhsulun buraxılış qiymətini 

azaltmaq məqsədilə qiymət vasitəsilə müəssisələr üzərində daima iqtisadi təzyiqi təmin 

etmək, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini xarici ticarətin nəticələriiləəlaqələndirmək, 
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qiymətin əmələ gəlməsi prosesindəistehlakçıların rolunun gücləndirilməsindən ibarət 

olmuşdur.   

Bütün Şərqi Avropa ölkələrində praktiki olaraq kəndtəsərrüfatıməhsullarınıntəminatlı 

(tədarük) qiyməti sistemindəislahatın əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 

- İstehsalın genişləndirilməsində, kənd təsərrüfatı məhsullarının strukturunun və 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında, kənd təsərrüfatıistehsalının keyfiyyətinin artırılması və 

maya dəyərinin azaldılmasında maddi marağın yaradılması; 

- Kooperativlərdə geniş təkrar istehsalı təmin edən istehsalda zəruri xərclərin 

əvəzlənməsi və gəlirin əldə edilməsi; 

- Topdansatış, təminatlı (tədarük) və pərakəndə satış qiymətləri arasında daha sıx 

əlaqənin yaradılması; 

- Dövlətintəminatlı (tədarük) qiymətlərilə birlikdəüstün müqavilə qiymətlərinin 

qəbuluna keçid; 

- Kənd təsərrüfatında təkrar istehsalın maliyyəvəziyyətiilə bütövlükdə xalq təsərrüfatı 

kompleksinin fəaliyyət şəraitinin bərabərləşdirilməsi; 

- Kənd təsərrüfatı texnikasının, tikinti və yağ-sürtkü materialları və ehtiyat hissələrinin 

tədarükünə dövlət tərəfindən dotasiyaların azaldılması vəimtina olunması; 

- Kənd təsərrüfatıistehsalının səmərəlitəşkili vəistehsalın ixtisaslaşmasını stimullaş-

dırmaq üçün təminatlı (tədarük) qiymətlərin rolunun artırılması; 

- Kənd əhalisinin gəlirlərinin digər qrup əhalinin gəlirlərinə yaxınlaşdırılması. 

Pərakəndə qiymət sahəsində siyasət dövlətin sosial vəiqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi 

olmaqla əhalinin maddi rifah və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilib. Bu zaman 

pərakəndə qiymətlərin stabilliyini təmin edən əsas metodlar aşağıdakılardır: 

- əsas kəndtəsərrüfatıvəyeyinti məhsullarına dəyişməz preyskurant pərakəndə qiymət; 

- analoji məhsulların mövcud qiymət səviyyəsindən, yeni məhsulların keyfiyyəti və 

digər istehlak xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq yeni məhsulların pərakəndə qiymətinin təyin 

edilməsi; 

- əhaliyə ucuz, yüksək keyfiyyətli məhsulların satışının vəçeşidinin genişləndirilməsi;  

- dövlətin pərakəndə qiymətinin sərbəst bazarda qiymətlərin formalaşmasına təsirinin 

artırılması; 
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- inflyasiya tempinin azaldılması; 

- pərakəndə qiymətlərləistehlakın mütərəqqiqurluşunun yaradılmasının stimul-

laşdırılması; 

- ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarıüzrə pərakəndə qiymət nisbətinin və fərqinin 

likvidləşdirilməsi; 

- tələb və təklifin balanslaşdırılması. 

Rəqabət şəraitindən və həll edilən problemlərin prioritetliyindən asılı olaraq 

kəndtəsərrüfatıvəyeyintiməhsullarının qiymətlərinin liberallaşması, ocümlədəntəminatlıqiy-

mətlərüzrə proqram və real səhnələr müxtəlif Şərqi Avropa ölkələrindəözünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. BütövlükdəŞərqi Avropa ölkələrində bazar əsasında 

qiymətlərin əmələ gəlməsinin iki mərhələsini fərqləndirmək olar. Birinci mərhələdə zəruri 

məhsul (iş və xidmətlər) üzərində qiymətə nəzarət etməklə, dövlət tərəfindən edilən dota-

siyaları vəəhalinin pul gəlirlərini vəəmanətləriniindeksləşdirmək yolu iləitkilərin kompen-

sasiya edilməsini saxlamaqla istehlak bazarının böyük bir hissəsində qiymətlərə nəzarət 

həyata keçirildi. Bunun üçün pul emissiyası və büdcə xərclərinin artırılması siyasəti, 

inflyasiyanın minimal səviyyədəqabağınınalınması siyasəti həyata keçirildi. İkinci mər-

hələdəisəidxalın liberallaşdırılması və daxili bazara geniş nəzarət edilməsini nəzərə almaqla 

məhsulun (iş və xidmətlərin) müəyyən hissəsinin üzərində qiymətlər sərbəstləşdirildi, sərt 

büdcə siyasəti və antiinhisar tədbirləri həyata keçirildi.  

Ayrı-ayrıŞərqiAvropa ölkələrində bazar əsasında qiymətlərin əmələ gəlməsi xüsusiy-

yətlərininəzərdənkeçirək. Bu ölkələr içərisində Macarıstan özünəməxsus xüsusiyyətə 

malikdir[49]. Belə ki, burada 1960-cıilin ikinci yarısında həyata keçirilən iqtisadiislahatlar 

sayəsində qiymətlərin geniş liberallaşdırılmasına başlanıldı, yenidənqurma zamanıməhsul-

ların böyük qismi sərbəst qiymətlərə malik idi. Belə ki, pərakəndəəmtəə dövriyyəsində 

sərbəst qiymətlərin payı 1986-cıildə 57%, 1988-ciildə 80% təşkil etmiş və 1991-ciilin 

sonlarında 95%-ə qədər artmışdır. 1991-ciilin sonunda Macarıstanda təsbit 

olunmuştəminatlı dövlət qiymətləri yalnız bir sıra daha əhəmiyyətlikəndtəsərrüfatıvəyeyinti 

məhsulları, yanacaq və elektroenerji, dərmanların bir hissəsi vəəsas xidmət növləriüzərində 

qalmışdır.  
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Qiymətin əmələ gəlməsiüzərində nəzarət, idxalın liberallaşdırılması, inhisarsızlaş-

dırma, tələb və təklifin balanslaşdırılmasıilə birlikdə rəqabət mübarizəsinin gücləndirilməsi 

bazarda həddən artıq məhsulboluğununyaranmasınasəbəboldu vəinflyasiya prosesinin idarə 

olunmasına imkan verdi. Əsas növ məhsullara (iş və xidmətlərə) büdcə tərəfindən verilən 

dotasiya qiymətlərin liberallaşması prosesində büdcə xərclərinin 5%-ini təşkil edirdi.  

1960-cıildə Macarıstanda qəbul edilən qiymət tənzimlənməsinin 

metodlarıvasitəsiləqiymətinüç növündənistifadə olunmasını xüsusilə qeyd etmək lazımdır: 

təsbit olunmuş, maksimal (və ya minimumdan qorunan) və sərbəst (sonuncunun payı daima 

artırdı).  

Qiymət və qiymətin əmələ gəlməsinin sərbəstliyi həm birbaşa dövlət, həm də normativ 

bazar nəzarəti kimi müxtəlif formalarla uzun müddət məhdudlaşdırıldı. Məsələn, 1980-

ciildə Macarıstanda daxili topdansatış qiymətin cariidxal vəixrac qiymətləriiləəlaqələndiril-

məsi təcrübəsindən istifadə edildi. Beləbiriqtisadişəraitdə vicdansız gəlir, 

ocümlədənistehsalçıların qiymətləri qaldırmamasınadairüzərlərinəgötürdükləriöhdəliklər 

vəaidiyyəti dövlət orqanı tərəfindən bu məsələyəüç aydan altı aya qədər veto qoyulması 

haqqında qanun qəbul edildi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Macarıstan təcrübəsi bütövlükdəözündəŞərqi Avropa ölkə-

ləriilə müqayisədə qeyri-tipik variantıəks etdirir. Belə ki, bazar prinsipləriəsasında qiymətin 

əmələ gəlməsinə keçidin nəticələri və qeyri-stabilliyi nisbətən yüksək siyasi vəiqtisadi 

sabitliklə dəstəklənməsinəgörə fərqlənir. Bazar iqtisadiyyatıvə qiymətlərin liberallaşmasının 

bu «yumşaq» yolu bununla belə, həmçinin 1990-cıilin əvvəllərindəistehsalın azalmasıilə 

müşahidə olundu ki, bu da bir sıra əhəmiyyətli daxili və xariciamillərin təsirinin nəticəsiidi 

(strukturun yenidən qurulmasının aktivləşdirilməsi və zərərləişləyən istehsalın aradan 

qaldırılması, SSRİ və digər Şərqi Avropa ölkələrindəəmtəə dövriyyəsinin qəflətən aşağı 

düşməsi, daxiliistehlakın məhdudlaşdırılması hesabına iqtisadi tarazlığın bərpa edilməsi).  

Macarıstan yolu ilə müəyyən dərəcədəÇexiya da getdi, burda bazarın yenidən 

qurulması yalnız 1990-1991-ciillərdə daxili bazardaəhəmiyyətli 

dərəcədəməhsulbolluğuyarandı və nisbətən ümumiiqtisadi tarazlıq 

vəziyyətimüşahidəolundu.  
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1 yanvar 1991-ciildən qiymətlərin genişşəkildə liberallaşmasına keçildikədn sonra 

dövlət tənzimlənməsi qiymətlərin yalnız 15%-iniəhatə etdi. Çexoslovakiyada qiymətlərin 

liberallaşdırılması mərhələsinin başlanğıcında qiymət haqqında xüsusi federal qanunlar 

qəbul edildi. Bu bir tərəfdən satıcı və alıcı arasında danışıq bazasında yığılıb qalan sərbəst 

qiymət əmələgəlmə sistemini möhkəmləndirdi, digər tərəfdən isə dövlət tərəfindən qiymət-

lərin tənzimlənməsinin forma və metodlarını müəyyən etdi.  

Qiymətlərin liberallaşması mərhələsində belə tənzimlənmənin əsas məqsədləri 

aşağıdakılar idi: 

- sərbəst qiymət əmələgəlmə prinsipindəəmtəələrin (iş və xidmətlərin) fərqləndiril-

məsi; 

- qiymətlərin dəyişməsinin müvəqqəti məhdudlaşdırılması prosesinə keçid (bunun 

üçün istənilən qiymət dəyişiklikləri haqqında daima məlumat verilirdi); 

- qiymət artımının maksimal həddinimüəyyənləşdirməklə qiymətin dəyişməsinin 

kəmiyyətcə məhdudlaşdırılması; 

- daha sərt məhdudlaşdırıcıların təsiriiləinflyasiya dinamikasının kritik həddinin 

müəyyən edilməsi. 

Çexiya və Slovakiyada qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin əsas sahələri 

kənd təsərrüfatıvəyeyintiməhsullarıistehsalı, energetika, nəqliyyat və hasilat sənayesinin bir 

sıra sahələriidi. 

1990-cıildə xariciölkələr bazar prinsipləriəsasında qiymətlərin əmələ gəlməsinə keçid 

mərhələsindəçoxciddişəkildə hiperinflyasiya problemiiləüzləşdilər. 1989-cuildə Yuqos-

laviyada qiymət, əmək haqqı və pul kütləsinin hərəkətiüzərindəinzibati nəzarətdən imtina 

olduqdan sonra iqtisadiyyatda vəziyyət sürətlə pisləşdi. Radikal təsərrüfat islahatlarının hə-

yata keçirilməsinəüstünlük verməklə hökumət müəyyən etdi ki, bazar prinsiplərinəüstün-

lükverilməsizamanıavtomatik olaraq yeni təsərrüfat sistemindəyaranmış antiinflyasiya 

mexanizmimövcud olur. Lakin, hökumətinmüəyyənetdiyi bu ümidlər özünü doğrultmadı. 

Məhdudiyyətləri aradan qaldırdıqdan sonra 1989-cu ildə qiymətlər 1250%-ə qədər yüksəldi 

ki, bu da islahatların aparılmasınıçətinləşdirdi. Ölkələrdəyaranmışinflyasiya vəziyyəti 

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsini dəyərsizləşdirdi, maliyyə uçotu və nəzarətiniəhəmiyyətli 

dərəcədəçətinləşdirdi, istehlak «partlayışı» yaratdı və daxili bazarda qeyri-sabitliyi artırdı.  
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Yaranmışçətiniqtisadivəziyyətdə Yuqoslaviya hökumətiöz iqtisadi siyasətində bazar 

prinsipləriəsasında qiymətlərin əmələ gəlməsinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qaldı. 

Hökumət 1990-cıilin başlanğıcında BVF-nun tövsiyələrinəəsaslanmaqla dinarın 

daxilikonversiyaedilməsi (dövlətdinarışərtlərinindəyişdirilməsi) onun kursunun Alman 

markasıilə uzlaşdırılması, sərt pul-kredit və fiskal siyasəti hesabına sabitliyin qorunması və 

tədavüldə pul kütləsinin məhdudlaşdırılması vasitəsiləinflyasiyanın aradan qaldırılması 

proqramını qəbul etdi. Bu zaman qiymətlərin 80%-i sərbəstləşdirilmişdir (yanacaq, enerji, 

metal, dərman, dəmir yolu daşımalarıüzrə tariflər, rabitə xidmətləri, komunal xidmətlər və s. 

istisna olmaqla), əmək haqqıisə müxtəlif ixtisaslı və müxtəlif fəaliyyət sferasında işləyənlərin 

əmək haqqı səviyyəsiüzrə müəyyən olunmuş nisbətdə müvəqqəti olaraq donduruldu, idxalın isə 

demək olar ki, 90%-i liberallaşdırılmışdı. Lakin bu siyasətin uğurunun əks tərəfi də vardı. 

Yuqoslaviya müəssisələrininiqtisadidurumu onlar üzərində sərt bazar 

iqtisadisistemindəmövcudolanşərtlərin qoyulması zamanı qəflətən pisləşdivəistehsalın həcmi 

azalmağa başladı (1990-cıildə 11%, 1991-ciilin birinci yarısında isə yenidən 17% azalmışdır). 

Beləliklə, 1990-cıildəistehlakın səviyyəsi təxminən 20%-ə qədər azaldı, 1991-

ciildəisəonunsəviyyəsi daha böyük azalmaya məruz qaldı. Yuqoslaviya federasiyasında 

antiinflyasiya proqramının həyata keçirilməsiölkəniniqtisadicəhətdənçökməsinin qarşısını aldı.  

Bazar prinsipləriəsasında qiymətlərin formalaşmasına keçid üzrə Polşa təcrübəsi də 

mühüm maraq doğurur. Bu təcrübə qiymətlərin böyük hissəsinin liberallaşmasınıözündəəks 

etdirən Balserovisanın «şok terapiyası» proqramıçərçivəsində həyata keçirildi vəilkin 

dövrlərdə məlum sosial-iqtisadi xərclər üzrə gözlənilən nəticələr əldə edildi. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 1980-ciilin sonlarında Polşada sərbəst qiymətlərin payı 71%-dən 

(kəndtəsərrüfatıvəyeyinti məhsullarıüzrə 60%-dən) çox idi. Lakin daxili bazarda geniş kəsr 

zamanı 1989-cu ilinyayında Polşa hökuməti tərəfindən kəndtəsərrüfatıvəyeyinti məhsul-

larıüzrə qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi onların sürətlə sıçrayışına səbəb oldu. Əhalinin pul 

gəlirlərinin artımı qiymətlərin artımından kəskinşəkildə geri qaldı. Əmək haqqlarının 

artımının nisbətən sərt məhdudlaşdırılması zamanı qiymətlərin qəsdən şişirdilməsinəəmanət 

banklarında əmanətlər üzrə, ocümlədən qiymətli kağızların satışıüzrə yüksək faizlərin təyin 

edilməsi, az tapılan məhsulların hərrac formasında satışı və s. yolu ilə «qaynar pulları» 

aradan qaldırmaqla nail olundu. 
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Bütövlükdə Polşada qəbul edilən tədbirlərin nəticəsi ondan ibarət oldu ki, istehlak 

bazarı artıq keçən yarım il ərzində tarazlaşdı. Lakin müsbət nəticələr verən qiymət haqqında 

danışmamaq mümkün deyil. Daxili bazarın «sakitləşdirilməsi» hər şeydən əvvəl təbii olaraq 

adambaşına istehlakın mütləq ifadədə azaldılmasıilə nəticələndin [42].  

Rumıniyada da qiymət əmələ gəlmə sistemində radikal islahatlar ciddi sosial-siyasi 

nəticəyə malik oldu və burada qiymətlərin liberallaşması zərurəti haqqında məsələ 1990-

cıildə qoyuldu. Rumıniya hökuməti, sosial itkilərin təhlükəsini, özəlləşdirmə vəinhisarsız-

laşdırmanın prioritet olaraq həyata keçirilməsi zərurətini başa düşərək ilk vaxtlarda qiymətin 

əmələ gəlməsi sahəsindəislahatlarıilkin məqsəd kimi qarşıya qoymadı. Artıq 

beləbiriqtisadişəraitdə dövlət müəssisələrinin müflisləşməsi və qara bazarın 

genişlənməsiislahatların həyata keçirilməsinin sürətlənməsi  məsələsini həll etdi.  

Hökumət, yanacaq və enerjinin qiymətinin (tariflərinin) vəistehlak səbətində 

xüsusiolaraq müəyyən edilmiş məhsulların pərakəndə qiymətlərinin 1990-cıilin sonuna 

qədər subsidiyalaşdırılmasını dondurmaqlaüçdən artıq təsərrüfat subyekti tərəfindən istehsal 

olunan məhsullar üzrə qiymətlərin tam liberallaşdırılması məsələsinə baxdı. 1 yanvar 1991-

ciilən etibarən bu qiymətlər əhaliyətəsbit olunmuş kompensasiya ödəməklə dövlət 

tərəfindən müəyyən olunmuş həddə qədər artırıldı. Həmkarlar ittifaqlarının təzyiqi altında 

hökumət pərakəndə qiymətlər üzrəislahatların ikinci mərhələsini 1aprel 1991-ciilə qədər 

kənara qoydu. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatıvəyeyinti məhsullarının tədarük qiyməti 100-

150%, inhisarçılar tərəfindən istehsal olunan məhsullar üzrə qiymətlər isə 50-150%, «iki və 

daha çox istehsalçılar» tərəfindən buraxılan bir neçə növ məhsullar isə 4-5 dəfə bahalaşdı, 

1aprel 1991-ciildən isəistehlak səbətinə daxil olan məhsulların qiyməti orta hesabla 2,5 dəfə, 

inhisarçı məhsullar üzrəisə 10-300%-ə qədər artdı. Bu mərhələdəəhalinin sosial 

müdafiəsiüzrə qəbul edilən tədbirlərəəmək haqqlarının məhdud şəkildə kompensasiyası 

(qiymətlərin proqnozlaşdırılan artımının 60%-ə qədəri) vəindeksləşməsi, onun konkret 

ölçüsüisə müəssisənin müdiriyyətiiləəmək kollektivi arasında danışıqlar yolu ilə müəyyən 

edildi. 1 iyul 1991-ciildən bir sıra xammal şəklindəəmtəələrin, elektrik enerjisi və maye 

yanacağın qiymətləri sərbəstləşdirildi. Qiymətlərin liberallaşdırılmasınıngenişəhali küt-

ləsinin maraqlarına toxunmasınəticəsində bilavasitə sosial partlayışvəziyyətininyaranması 

1991-ciildə Rumıniya hökumətinin dəyişməsinə səbəb oldu. Bunu nəzərə alaraq ölkənin 
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yeniiqtisadi rəhbərliyiislahatların sürətləndirilməsi kursunu dəstəkləməkləəsas növ 

kəndtəsərrüfatı (yeyinti) məhsullarının, yanacaq və enerji məhsullarının pərakəndə 

qiymətlərinin büdcə tərəfindən dotasiyalaşdırılması prinsipini qəbul etdi.  

Bolqarıstanda bazar prinsipləriəsasında qiymətlərin əmələ gəlməsi proqramı hökumət, 

həmkarlarittifaqlarının sindikat və müəssisələrin rəhbər nümayəndələri arasında üçtərəfli 

danışıqlar çərçivəsində hazırlandı. Hökumət, həmçinin proqramınhazırlanmasızamanı BVF 

və Dünya Bankının ekspertlərinin tövsiyələrini də nəzərə aldı. 1 yanvar 1991-ciildən qeyd 

edilən proqramın reallaşdırılması nəticəsindəqiymətlərin liberallaşmasının birinci 

mərhələsini tam yarım il ərzində həyata keçirmək mümkün oldu. Bu dövrdə qiymət 

artımının ümumiindeksi 417%, o cümlədən istehlak qiymətləriisə 600%-dən çox 

(həmkarlar ittifaqının hesablamalarına görə 850%) təşkil etdi.  

İstehlak bazarında tarazlığa nail olunması vəorda kifayət qədər 

əmtəəboluğununyaranmasıilə yanaşı 1991-ciilin ikinciyarısındainflyasiyanın 

əhəmiyyətlidərəcədə azalmasıəmanət kassalarında əmanətlərin faiz dərəcələrinin 

tənzimlənməsisayəsindəəhalinin əmanətlərinifəalşəkildə stimullaşdırdı.  

1992-ciildə Bolqarıstan hökuməti kifayət qədər sərt büdcə siyasətinin 

həyatakeçirilməsi, əhalinin pul gəlirlərinin və emissiyanın məhdudlaşdırılması, 

ocümlədəninflyasiyanın fəalsürətdəqarşısınınalınmasıiləəlaqədar qiymətlərin 

liberallaşmasının ikinci mərhələsinə keçdi.  

Ukraynadakəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarısüdvəətməhsullarınınqiymətininartım

ınıtələbetdilərvəbusahədəonlarqarşısıalınmazhallarınbaşverəcəyiniproqnozlaşdırdılar. 

CariildəXarkovfermerləriNazirlərKabinetindəheyvandarlıqməhsullarınıntədarükqiymətləriil

əəlaqədarolaraq, aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəvəziyyətədərhalbaxılmasıtələbiiləmüraciətediblər. Müraciətdəqeydedilirki, 

sonvaxtlarheyvandarlıqməhsullarınınqiymətiosəviyyəyəenibki, məhsulistehsalısəmərəsizdir. 

Müraciətləvəziy-

yətinenerjidaşıyıcılarıqiymətinindaimiartmasısəbəbindəndahadapisləşdiyiqeydedilir. 

Sənədlərəgörə, beləşəraitdəkəndtəsərrüfatımüəssisələriiflasauğrayır, 

insanlarişsizqalırlarvəkəndtənəzzüledir, 

kəndlilərinehtiyatlarıtükənibvəgələcəkdəkoordinaldəyişik-
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likləredilməsəqarşısıalınmazvəziyyətyaranacağıbəyanedilmişdir. İstehsalçılaraqrar-sənaye 

kompleksi sistemindəmülkiyyətdə, 

heyvandarlıqməhsullarınıntədarükqiymətindəyaranmışvəziyyətədərhalbaxmağı, 

məhsulyığımızamanıyanacaq-

sürtgümateriallarınınqiymətlərininartımınınqarşısınınalınmasını, kəndlərə 20014-

cüilinbüdcəsindənəzərdətutlmuşvəsaitləriverməyi, 

Ukraynayaxaricdənkəndtəsərrüfatıməhsullarınınkütləviidxalınınqarşısınıalmağıtələbedirlər. 

Müraciətdənbirneçəhəftəsonra, dövlətadministrasi-

yasınınyerlihəmsədriantiinhisarkomissiyasınınregionalşöbəsinə, qiymətlərüzərindədöv-

lətnəzarətiorqanına, Ukraynatəhlükəsizlikxidmətinəkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsal-

çılarındansüdalınanzamanemalmüəssisələrininqiymətsiyasətininqanunauyğunluğunuyoxla

maqbarədəmüraciətedib. HəmçinindövlətrəsmisiNazirlərKabinetindən 

«Kəndtəsərrüfatıistehsalınıninkişafı» məqsədiiləheyvandarlıqməhsulla-

rınaminimaltədarükqiymətlərininqoyulmasınıxahişedib. Sənədlərdəgöstərilirki, 

heyvandarlıqdavəziyyətisabitləşdirməküçündövləttərəfindəngörüləntədbirlər 

«inkişafınmüsbətdinamikasınıtəminetməyəimkanverdi». Dövlətrəsmisibirincisortsüdüçün 

1,2 qrivni/kq, donuzətiüçün (8 qrivni/kqtədarükqiymətitəyinetməyitəklifetdi. 

Atılanaddımlar, buproblemitamhəlletmədi. 2014-

cüilüçüniyununsonundaUkraynaNazirlərKabinetisüdəminimumqiyməttəyinetdi. Xüsusilə, 

əlanövsüdüçün 1250 qrivni/ton, birincinövüçün 1200 qrivni/ton, ikincinövüçün 1000 

qrivni/ton, 10% tərkibliqaymağa 4080 qrivni/tontəyinedildi. 

AntiinhisarkomissiyasınınVinnisşöbəsi «MazurneviçadınaQaliyevskiyyağzavoduna» 

(Çudnovskirayonu, Jitomirvilayəti) vəJitomirdə «Reynfordsüdfabriki» kompaniyasının 

«Südzavodu» törəmə (qız) müəssisəsinəqarşıantirəqabətsövdələşmələrisəbəbiiləişqaldırdı. 

Yerlimətbuatxidmətininverdiyiməlumatagörəmövcudmüəssisələrəhalidəntədarükolunansüd

ə 1-15 yanvar, 1-10 fevral, 16 fevral-15 martvə 16-30 

aprelmüddətiərzindəeynivaxtaeyniqiymətqoymuşlar. AntiinhisarKomitəsindəqeydetdilərki, 

beləhərəkətlərrəqabətingüclənməsinəgətiribçıxardı. OxşarişBobrovisksüdzavoduna, 

Çerniqovskisüdzavoduna, Kozeleçskyağzavoduna, «Kulikovsüd» və «Menskiypendir» 
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müəssisələrinəqarşıdaqaldırıldı. AntiinhisarKomitəsimətbuatxidmətininverdiyiməlu-

matagörə, bumüəssisələrsüdüntədarükqiymətinieynivaxtda 0,6 qrivni/l - əendiriblər.  

AqrarməsələlərləməşğulolantədqiqatçımütəxəssisN.Pidvezyanıyınsözlərinəəsasənukra

ynalıkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınınbədbəxtçilikləriondadırki, ümum-

dövlətsəviyyəsindəlazımiaksiyalarkeçirməküçünonlarınstrukturuyoxdur. 

ƏvvəlkitədbirləriN.Pidvezyanıyzəifsayırvəqeydedirki, 

hərdəfəkəndtəsərrüfatınaziriyeniminimalqiymətlərqoyacağınasözverir, 

bununladahərşeybitir, onagörədəbölməniniştirakçılarınınümumifəaliyyətivacibdir. 

Rusiyada 2014-cüildəkəndtəsərrüfatıməhsullarınıntədarükqiyməti 5-7% artırıldı. 

Dövlətsifarişlərihesabınaödənilənməhsullarıntədarükqiymətlərininartırılmasıyalnız, 

onunistehsalınaçəkilənxərclərihissə-hissəkompensasiyaetməyəimkanverəcək. 

Sonikiildəkəndtəsərrüfatıməhsullarınınqiyməti 26%-ə, kübrələrinqiyməti 68%-ə, 

yanacağınqiyməti 49%-ə, bitkilərimühafizəvasitələrininqiyməti 69%-əqalxıb. 

Sənayevəkəndtəsərrüfatıməhsullarınınqiymətdisparitetiniaradanqaldırmaqyaxınillərdəçətink

i, mümkünolsun. Ancaqbunabaxmayaraq, mütəxəssislərhesabedirki, 

dövlətsifarişihesabınaxammalıntədarükqiymətininbirqədərartması, 

rentabelliişəbaşlamağaimkanverəcək. Xüsusiləəsasdənlibitkilərinqiyməti 5,8-7%-əqalxıb 

(ənçoxərzaqtaxılınqiymətiartır). 

Qarabaşaqistehsalıiləməşğulolantəsərrüfatlarınmaddimaraqlarıdaartıb. 

Halhazırdaildəilkdəfəolaraqbuməhsuladövlətsifarişiverilib.   

Cariildəpivəarpasınınqiymətinisabitləşdirməkmümkünolub (ötənilləmüqayisədə 6,9% 

artıb). Şəkərqamışınınemalıüçüntədarükqiymətinin 7% artmasıhəminbitkininrentabelliyinin 

13,8%-əqədərartmasınaimkanverəcək. 

ƏrzaqməhsullarınınemalısənayesiYaroslavlvilayətininASK-ninvəbütüniqtisa-

diyyatınınvacibsahəsidir. 2012-ciildəmüəssisələristehsalınhəcminigenişləndirməklə, 

istehsalolunanməhsullarınçeşidiniartırmaqlavəkeyfiyyətəböyükdiqqətayırmaqlaböhrandançı

xmaqimkanınanailoldular. Müsbətnəticələrəbaxmayaraq, birsıraət, süd, 

likyoristehsalıiləməşğulolanmüəssisələrqeyri - sabitişləyirlər. Bununəsassəbəblərindənbiri, 

xammalın, satışbazarınınolmamasıdırvəonlarınistehsalgüclərikifayətqədəristifadəolunmur.  
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Ətvəətməhsullarınınemalısənayesiəsasən 3 müəssisəilətəmsilolunur («Aqromyaso» 

ATSC, «Atrus» QSC, «Rıbinskiymyasokombinat» ATSC). Sondövrünnəticələrinəəsasən, 

əsasməhsulnövlərininemalı 2011-ciilləmüqayisədəaşağıdüşüb. 

Busahədədəəsasproblemlərdənbirixammalçatışmamazlığıdır. Enerjidaşıyıcılarınınqiy-

mətininartmasıxammalınqiymətininartmasınagətiribçıxartdı. Ənçoxartımdonuz (37%) 

vəmalətində (25%) müşahidəedilir. Ətvəətməhsullarıistehsalıüçünətkombinatları 11514 

başiribuynuzlumalqara, 16445 başdonuzalıblar. Mal-qaraəsasən, Yaroslavl, 

KostromvəVoloqodvilayyətlərindənalınır. Sonillərdə «Atrus» QSC-

dəistehsalınhəcmivəməhsulçeşidiəhəmiyyətlidərəcədəartıb. 

Tamlıməhsullarsənayesinədaxilolanmüəssisələrtərəfindən 2013-cüildə 13425 

tonqənnadıməmulatlarıemaledilib. Busahədəməhsulçeşidiçoxyüksəkdir (100 addakonfetvə 

80-dənçoxkaramelistehsalolunur). Qeydetməklazımdırki, qənnadısahəsində 2013-cüildə 

519 milyonrubldəyərindəməhsulburaxılıbki, buda 2012-ciilləmüqayisədə 8,7 % azdır. 2013-

cüildə 1273,99 mindalspirtliiçkilər, eynizamanda 944,7 mindal (93,8%) araqvəlikyor, 9,49 

mindalşərab (22,2 %) istehsalolunub, ocümlədənzəifspirtliiçkilərinistehsalıartıb (155,8%). 

Meyvə - tərəvəzkonservləriisehsalınınartımtempimüşahidəolunur. 

Artıməsasənmeyvəvətomatkonservlərihəcmininartırılmasıhesabınabaşverib. 

Yaroslavlvilayətindəspirtsizpivəistehsalında «Yarpivo» 

ATSCliderlikedirvəbumüəssisətərəfindən 2013-cüildə 48498 mindalpivəburaxılıb. Onun 

«millibazarda» xüsusiçəkisi 6,5% təşkiledir. 2013-cüildəmüəssisəninxalismənfəəti 35 

milyondollartəşkiledib. 

SərtrəqabətYaroslavlpivəbişirənləriniistehsalıntexnikisəviyyəsinivəkeyfiyyətiartırmağa, 

buraxılanməhsulunçeşidinigenişləndirməyəməcburedir. Bununsayəsində, 

YaroslavlmarkalıpivəbütünRusiyadavəxaricdəməşhurdur. 

Taxılemalıvəçörəkbişirməsahəsində 2013-cüilərzində 193 mintonun, ocümlədən 185 

mintonbuğdavə 7 mintonçövdar, 195 mintonkombikorma, 950 mintonçörək - 

bulkaməmulatlarıvəmintondançoxcəmi 2,6 milyarddollarlıqmakaronməmulatıistehsaledilib. 

Çörəkbişirməmüəssisələritərəfindən 2013-cüildə 118 mintonməhsulistehsalolunubki, buda 

2012-ciilsəvviyəsiilə 92,7% təşkiledib. 2013-

cüildətaxılvəçörəkbişirməmüəssisələritaxılayüksəkqiymətinmövcudolduğuşəraitdəişlədilər. 
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2012-ciilinoktyabrından 2013-cüilinmartınaqədərbuğdanınqiyməti 35,2% -əqədərartdı. 

Taxılınqiymətininartmasıiləistehsalolunanunundaqiymətiartdı. Əlanövununqiyməti 2012-

ciilinoktyabrından 2013-cüilinaprelinəqədər 30,3%, birincinövununqiymətiisə 38,5% artıb. 

Buğdavəunbazarındavəziyyətisabitləşdirməküçünyerlivilayətadministrasiyanındəstəyiilə 

«1№-liYaroslavlunüyütməzavodu» ATSC, «2№-liYaroslavlunüyütməzavodu» ATSCvə 

«Rıbinskiçörəkməhsullarıkombinatı» ATSCmüdaxiləçiticarətvasitəsilətaxıltədarüketdilər 

(cəmi 19100 tonbuğdavə 1200 tonçovdartədarükolunub). 

Unüyütməmüəssisələritərəfindənistehsalolunanməhsulunçoxhissəsiçörəkzavodlarına, 

mağazalaravəs. müəssisələrəsatılır. Vilayətinərazisində 50 növdənçoxçörək–

bulkaməmulatları, 60 növşirniyyatməmulatlarıvə 10 növmakaronməmulatlarıistehsaledən 

15 böyükvəortaçörəkbişirməmüəssisəsifəaliyyətgöstərir. 2013-

cüildəbuğdavəununqiymətininartmasıiləəlaqədarolaraqçörəyinqiymətindədəartımmüşahidə

olundu (buğdaçörəyininqiyməti 18,8% artıb). 

2013-cüildəyağ - pendirvəsüdsənayesisahəsininmüəssisələritərəfindən 52,4 

mintonüzlüsüdməhsulları (2012-ciilənisbətən 108,2%), 6,9 mintonpendir (81,7%), 1,5 

mintonheyvanyağı (78,3%), 2,7 mintondondurma (121,4%) istehsalolunub. «Yarmolprod» 

ATSC (inkişaftemi 109,3%), «Ramoz» QSC (105,4%), «Yaroslavlpendiri» ATSC (110%) 

istehsalınıtədricənartırır. Ümumilikdə, sahəninrentabelliyi 0,2% 

artıbvəmüəssisələrinüçdəbirimüsbətrentabellikləişləyiblər. Yağ-

pendirvəsüdsənayesimüəssisələrininfəaliyyətininsəmərəliliyininaşağıdüşməsi, 

ilknövbədəkəndtəsərrüfatıxammalıiləaşağısəviyyədətəminolunmadanasılıdır. 

Tədarükolunansüdünmiqdarı 2012-ciildəki 165473 tondan 2013-cüildə 141891 tonadüşüb 

(85,7%). 

Südemalımüəssisələrininfəaliyyətindəemalüçünhazırlanansüdünkeyfiyyətininartırılmasınım

üsbəthalkimiqeydetməkolar. Sondaqeydetməklazımdırki, 

istehsaledilənməhsullarınistehsalıvəsatışıiləəlaqədarolanproblemlərihəlletməküçünmüəssisəl

əristehsaləlaqələrinimöhkəmləndirməli, 

hazırməhsulunsatışkanallarınıgenişləndirməlionunkeyfiyyətininvərəqabətqabiliyyətliyininy

üksəldilməsihesabınatamamlamalıdırlar.  
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RusiyaFederasiyasının 13 mart 1995-ciiltarixli 

«Dövlətehtiyaclarıüçünkəndtəsərrüfatıməhsullarının, 

xammalınvəərzağınalınmasıvətədarükühaqqında» federalqanunuqüvvəyəmindi (24 may 

1995-ciildəyişiklikləriilə).  

Beləliklə, əksər Şərqi Avropa ölkələriniəhatə edən ağır iqtisadi böhran vəziyyətinə 

radikal sistem dəyişiklikləri mərhələsində onlarda sosial-iqtisadiçətinliyin əhəmiyyətli 

dərinləşməsinə baxmayaraq 1990-cıilin əvvəllərindəbuölkələrdən demək olar ki, hamısı 

bazar prinsipləriəsasında qiymətin əmələ gəlməsişəraitində  qiymətlərin liberallaşması 

vəistehlak bazarının tənzimlənməsi sferasında əsas və ya daha əhəmiyyətli tədbirlər həyata 

keçirdilər.  

Bütövlükdə, Şərqi Avropa ölkələrinin vəRusiyanın təcrübəsi göstərdi ki, qiymətlərin 

liberallaşmasıüzrə digər addımlarda dəyişikliklərləəlaqələlilik və kifayət qədər hazırlılıq 

bazar iqtisadiyyatımərhələsində prinsipial əhəmiyyətli məsələlərin həllini təmin edir. 

Cəmiyyətdəbaşverənmənfihallarıntəcrübi olaraq aradanqaldırılmasıilə yanaşı həmin köklü 

dəyişikliklər eyni zamanda əmtəə bazarının vəziyyətinə və kəsirin aradan qaldırılmasına 

sabitləşdirici təsir etmək imkanına malikdir. Bununla yanaşıŞərqi Avropa ölkələrinin 

təcrübəsi bazar prinsipləriəsasında qiymələrin əmələ gəlməsinin çətin olmasını bir daha 

təsdiq edir.  

Hazırda qiymətlərin dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənməsi yalnız hüquqi olaraq 

birneçəmüəssisənininhisarçışəkildəbirləşməsinəqarşı antitrest tənzimlənməsinə düşən 

yüksək inhisrlaşmış sahələrdə tətbiq edilir. Belə ki, xüsusi komissiya elektro və bir sıra 

kommunal xidmətlərdən istifadəninqiymətini (tariflərini) müəyyən edir. Bütövlükdə ABŞ-

da qiymətlərin 5%-dən 10%-ə qədəri dövlət tərəfindən tənzimlənir.  

Aqrar-sənaye kompleksi sistemindəistehsalolunan məhsulların qiymətlərinin dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsiüzərində daha geniş dayanmaq lazımdır. Taxıl 

məhsullarınınistehsalıilə məşğul olan kəndli (fermer) təsərrüfatları Federal kənd təsərrüfatı 

proqramıçərçivəsində ABŞ kənd təsərrüfatı nazirliyindən istehsalın maliyyələşdirilməsiüçün 

borc alır. Kəndli (fermer) təsərrüfatlarıistehsaletdikləriməhsulları bazar qiymətinə 

sataraqəldəetdikləri mənfəət hesabına həmin borcu ödəyə bilərlər. Bazar qiymətləri konqres 

tərəfindən müəyyən olunmuş nəzarət qiymətləri səviyyəsindən aşağı düşdüyü 
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təqdirdəkəndli (fermer) təsərrüfatlarıöz məhsullarını 

dövlətəmüəyyənləşdirilmiştəminatlıtədarük qiymətiiləsatmaqhüququnamalikdir və 

beləliklə, onlar mənfəət əldə edərək borcunuödəyə bilərlər.  

12 may 1933 ildəABŞ-da «Kəndtəsərrüfatınınsabitləşdirilməsihaqqında» 

qanunqəbuledilmişdir. Qanundailkəvvəllərhəmindövrlərdəkəndtəsərrüfatınınsərtbazarşərai-

tinəuyğunlaşmasıüçüntəxirəsalınmaztədbirlərgöstərilməsinəzərdətutulurdu (həmçinin, 

fermeripotekasıvəmonetarsistemimaraqlandıranbirsırahallarıözündəəksetdirirdi). 

1962-ciildəqəbulolunmuş «Kəndtəsərrüfatınınərzaqtəminatıhaqqında» qanun 1963-

cüildətaxılistehsalçıları-fermerlərinetirazınagörəçoxməşhuridi. 

Buqanunlatəklifolunantaxılistehsalıproqramınınbirincivariantı 1964-

cüildəqüvvədəolanaşağıdakıalternativlərəmalikidi: 

1. Birincialternativ (ikiqiymətlənəzarətsistemi) aşağıdakılarlatamamlanırdı: 

a) yalnızsertifakatlaşdırılmışvədövlətlərazılaşmaəsasındaümumibuşel (35,2 

litrəbərabərtutumölçüsü) sayınıkeçməyən, bölüşdürülmüşəkinsahələrindəəkilən, istehlak-

çılarasatışvəixracüçünnəzərdətutulantaxıl 65-90%-

niparitetsəviyyəsindətəminatlıqiymətləsatılabilərdi 

(1964cüildəKəndtəsərrüfatınaziritərəfindən 1 buşelüçün 2 dollartəyinedilmişdi). 

Torpaqsahələrininhərhansıartımınagörəcəzatədbiqedilirdi; 

b) bölüşdürülmüştorpaqlardaəkiləntaxılınqalanhissəsiyalnızyem, toxumvəs. 

məqsədləsatılabilərdivəbuçoxaşağıqiymətlərealizəolunurdu (1964-cüildə 1 buşelüçün 1,30-

1,40 dollar). 

2. 

İkincialternativəkinsahələrininazaldılmasıtapşırığınıyerinəyetirənfermerlərüçüntəminatlıqiy

mətinsəviyyəsi 50% həcmindənəzərdətutulmuşdu (Kəndtəsərrüfatınaziritərəfində 1 

dollarlıqtaxılkimiaşağıqiymətmüəyyənləşdirilmişdir), lakin 10 

aydansonrakonqresistehsalolunmuştaxılın 1 buşelini 2 

dollartəyinetməkləazadşəkildəməhdudlaşdırmaqhaqqındaproqramqəbuletdi. 1964-cüildə 

«Kəndtəsərrüfatıhaqqında» qanunaediləndüzəlişlərəəsasəntaxılistehsalının 1964-cüvə 1965-

ciillərdəsərbəstşəkildəməhdudlaşdırılmasınəzərəalınaraqaşağıdakılarəlavəedilir: 
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1.1964-cüildəkooperativlərdəbirləşənfermerlərtəminatlıqiymətlərşəklində 1 buşelüçün 

2 dollarvədaxiliistehsalüçünnəzərdətutulantaxılasertifikatındəyərinin, ixracüçün 1 buşel 1,55 

dollarvətorpağınsaxlanılmasıüçünmüxtəlifödənişlər (maksimum 1 buşelə 0,65 dollar) 

almalıvəbutorpaqlarısərbəstşəkildəazaltmalıidilər. 

2. Fermerlərin 1965-ciildə 10-20%-

əqədərməhdudlaşdırmayagörəödənişləralabilməsinə (1 buşelə 0,65 dollar) 

baxmayaraqhəminildə 1 buşeltaxılüçün 2 dollartəyinedildi, 

lakinəkinsahələrininməhdudulaşdırılmasınagörəödənişlərnəzərdətutulmadı.  

1964-

ciildəqüvvədəolanqanunamüvafiqolaraqdaxilibazarıtəminetməküçünişləyənpambıqfabriklər

inəsubsidiyalarınverilməsitəklifləriləproqramirəlisürüldü. 

Ərzaqtəminatıvəkəndtəsərrüfatıhaqqındaqanunlara 1965-

ciildəəlavələredildikdənsonrabuümumiqanunhəmindövrdəki «yenikurs»un (New Deal) 

əsasmüddəalarınıəhatəetməkləyem, dənlibitkilərvətaxılistehsalıüçün 4 

illikproqramıəhatəedirdi. Qanunyembitki-

lərininnövbətiəkiniproqramınınyerinəyetirilməsihallarınıvəəkinsahələrininməhdudlaş-

dırılmasınagörəödənişləritəsdiqetdi. Buqanunhəmçininpambıqistehsalınadaaidedildi. 

Qanuntəminatlıqiymətlərləpambığın, yemvədənlibitkilərinbazardasatılmasınazəmanətverdi.  

11 avqust 1968-ciildə «Kəndtəsərrüfathaqqında» 

qanunaedilmişdüzəlişəəsasənştapelpambıqlifinəzəmanətlissudalarverirdi. 1970-

ciildəqanunayenidəndüzəlişləredildivəbuqanuntaxıl, 

yembitkiləriistehsalınaəlavəsahələrinayrılmasınınəzərdətuturdu. 

ABŞ-da süd vəsüd məhsullarıemalı 

sənayesindəistehsalolunmuşməhsullarbazardanəzərdətutulduğundanyüksəkqiymətlərəsatıla

bilmədikdədövləttərəfindən qiymətlər tənzimlənir. Konqres süd, yağ və pendir 

məhsullarının qiymətlərinin «ədalətli» şəkildətəminatlıtədarük səviyyəsini müəyyən edir. 

Bazar qiymətləritəminatlıtədarükqiymətləri səviyyəsindən aşağı düşdükdəistehsalolunmuş 

məhsul dövlət tərəfindəntədarükolunaraqməktəblilərin pulsuz səhər yeməyi, yoxsullara 

yardım, zəif inkişaf etmişölkələrəərzaq yardımı formasında istifadə edilir, həmçinin digər 

ölkələrə satılır.  
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Uzunillərərzindəqanunvericilikaktlarınınqəbulolunmasıbeləfikiryaradırki, ABŞ-

dakəndtəsərrüfatıproblemlərininsonuyoxdur. Taxılistehsalınınixtisarıiləəlaqədarolaraq, 

dünyaABŞ-akəndtəsərrüfatındaəldəedilənmüqayisəliüstünlüyünümayişetdir-

məsinigöstərməsixahişiiləmüraciətedəcək. Ödənişlərinvəplanqiymətlərininqoyul-

masınıyüksəkgəlirəldəedilməsidövrünədüşməsinəbaxmayaraq, buödənişlərolmadanda, 

bazarqüvvələriABŞfermerlərinidahagəlirliistehsalacanatmalarıistiqamətindəstimullaşdıraca

q.  

ABŞ-da qəbul edilmiş «Kənd təsərrüfatı haqqında» Qanun ölkənin aqrar siyasətində 

dəyişiklik yaratdı. Bu qanuna uyğun olaraq kəndli (fermer) təsərrüfatlarınanəzərdətutulan 

kreditin həcmi müəyyən edilərkəngirovstavkalarıəhəmiyyətli dərəcədə azaldıldı. Buğda və 

yem üçün dənli bitkiləringirovstavkaları hazırda son beşil ərzindəonların orta bazar 

qiymətinin 75-85%-ini təşkil edir və  eyni zamanda dünya bazarında ABŞ məhsullarının 

rəqabət qabiliyyətininyüksəldilməsi məqsədilə kənd təsərrüfatı nazirliyinə onun səviy-

yəsinin 20%-ə qədər azaldılmasına səlahiyyət verilmişdir. Bu zaman dövlət kənd 

təsərrüfatıvəyeyinti məhsullarının qiymətiləkəndli (fermer) təsərrüfatları tərəfindən istehlak 

edilən məhsullar arasında qiymət nisbətini qorumağa cəhd edir. Bütövlükdə, ABŞ-da 

qiymət üzərində nəzarət ədliyyə nazirliyinin antitrest idarəsi vəfederal ticarət komissiyası 

tərəfindən həyata keçirilir.  

Fransada bazar iqtisadiyyatışəraitində qiymətlərin sərbəst təyin edilməsi prinsipinə 

baxmayaraq kənd təsərrüfatıvəyeyinti məhsullarının, ocümlədən qaz, elektrik enerjisivə 

nəqliyyat xidmətlərinin qiymətlərinin birbaşa tənzimlənməsində dövlətin rolu yalnız rəqabət 

şəraitindəonlara nəzarət vasitəsilə həyata keçirilir.  

Fransa iqtisadiyyatında dövlət sektoru 

ümumimilliməhsuluntərkibindəçoxdaböyükolmayanxüsusiçəkiyə malikdir vəinhisar 

sahələrini (məsələn, qaz sənayesi, elektroenergetika və ticarət), həmçinin bazar rəqabəti 

rejimindəfəaliyyətgöstərənbəzi sahələri (məsələn, milli və kommersiya bankları, sığorta 

şirkətləri və ayrı-ayrı firmalar) özündəbirləşdirir. Birinci halda dövlət inhisarçı sahələrin 

fəaliyyətinin bütün iqtisadi parametrlərini müəyyən edir, o cümlədən investisiyaların həcmi, 

əməyin ödənişi və hazır məhsulun qiymətini, ikinci halda isə dövlət bu sahələrin təsərrüfat 

fəaliyyətinin iqtisadi parametrlərinə minimal təsir edir və bununla da onlarıözəl sektorla 
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rəqabətə təhrik edir. Fransa iqtisadiyyatının bucür spesifik xüsusiyyətləriəmtəələrin (iş və 

xidmətlərin) üzərində sərbəst və tənzimlənən qiymətlər arasında nisbəti müəyyən etdi 

(qiymətlərin təxminən 20%-i dövlət tərəfindən tənzimlənir, 80%-iisə sərbəst bazar əsasında 

qiymətin əmələ gəlməsi rejimindəformalaşır).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Fransa sənaye cəhətdən müəyyən qədər inkişaf etmişölkə-

lərdən biridir, burada indiyə qədər mövcud olan qiymətlərin kifayət qədər sərt tənzim-

lənməsi rejimimövcuddur.  

Keçən 40 il ərzində (1947-1986) qiymətlərin dövlət si «dirijizm» siyasətinin (iqtisadiy-

yatın dövlət tənzimlənməsi) tərkib hissəsiidi. Ölkədə 1947-ciildə 

mürəkkəbləşmişçətiniqtisadişərait, millivalyutanın (frankın) alıcılıq qabiliyyətinin 

sürətləaşağıdüşməsivə onun devalvasiyası qiymət üzərində nəzarət sahəsində həlledici 

qərarların qəbul edilməsini zəruri etdi.  

1947-ciilin sonunda iqtisadiyyatın bir qədər bərpa olunmasıvəziyyətini nəzərə almaqla 

«nəzarət olunan sərbəst qiymət» siyasətinə keçildi. Beləbiriqtisadişəraitdə sahibkarlar 

qiymətləri dəyişmək hüququ əldə etdilər, lakin bu barədəonlar həmin dəyişikliyi aradan 

qaldıra biləcək dövlət orqanlarınaməlumatverməliidilər. Bunabaxmayaraq artıq 1948-ciilin 

əvvəllərindən məhsulın qiymətlərinin tam və ya qismən sərbəst təyin edilməsi rejiminə 

keçildi. Bununla belə keçən illər ərzində (1949-1957) Fransa hökuməti qiymətlərin 

məhdudlaşdırılması (bloklaşdırılması) haqqında altı qanun qəbul etmişdir ki, bu da qiymət 

nəzarətinin qismən sərtləşdirilməsini təmin edirdi. 1960-1962-ciillərdə sənaye məhsullarının 

qiymətləri demək olar ki, tamamilə liberallaşdırıldıvə artıq 1963-cüilin ortalarında hökumət 

yeniiqtisadi siyasətlə («inflyasiyasız inkişaf») əlaqədar olaraq qiymətlərin yenidən 

məhdudlaşdırılması (bloklaşdırılması) haqqında qərar qəbul etdi. Beləliklə, eyni zamanda 

bir sıra kəndtəsərrüfatıməhsullarının, yeyinti məhsullarının və xidmətlərinin qiymətləri 

donduruldu.  

1965-ciildən 1972-ciilə qədər qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi stabillik, proqram və 

qiymətlərin artırılmasıəleyhinə müqavilələr vasitəsilə həyata keçirildi. Stabillik müqavi-

ləsinə görə dövlət müəssisələrlə bir məhsulun (işvəxidmətlərin) qiymətinin artırılması 

vədigər məhsulun (işvəxidmətlərin) isə eyni zamanda qiymətinin azaldılması haqqında 
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razılığa gəldilər. Bu mexanizmin əsas məqsədi qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

vasitəsiləümumi qiymət səviyyəsinin sabitliyinin qorunmasıidi.  

Proqram müqaviləsi beynəlxalq rəqabət şəraitinə cavab verən qiymətlərin təka-

mülünəistiqamətlənib. Qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin bu mexanizmi 

müqaviləyə uyğun olaraq sabitliyiəvvəlcədən nəzarətə götürülmüş bütün məhsullar 

(işvəxidmətlər) üzrə genişləndi. Proqram müqaviləsinəəsasən müəssisələr özlərinin 

investisiya proqramları, maliyyə vəziyyəti, məşğulluq, xarici bazara çıxış perspektivləri 

(həmçinin qiymətlərin formalaşmasıiləəlaqədar informasiya, eyni zamanda bazarın və 

rəqabətin, əmtəələrin texniki-iqtisadi parametrləri, əmək məhsuldarlığı, maliyyəninidarə 

edilməsimetodları və s.) haqqında dövlətəinformasiya verir. Qiymətlərin artırılmasıəleyhinə 

müqaviləFransadaistehsalolunmuş məhsulların yüksək rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin 

edilməsi vəinflyasiyanın artım sürətinin məhdudlaşdırılması məqsədinə malikdir. 

Müəssisələr belə müqaviləni qəbul edən zaman hökumət dəistehsal xərclərinin artımına 

səbəb olacaq tədbirlərin həyata keçirilməməsi haqqında öhdəlik götürür.  

1970-ciillərdə Fransa hökuməti qiymətlərin tənzimlənməsi vəməhdudlaşdırılması 

(bloklaşdırılması) üzrə yenidən tədbirlər sistemi qəbul etdi. Belə ki, 1975-ciilin ikinci 

yarısından başlayaraq iqtisadiyyatın dövlət vəözəl sektorunda bütün məhsulların 

(işvəxidmətlərin) qiymətləri müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırıldı, 1976-cıildəisə dövlət sek-

torunda qiymətlər  müəyyən olunmuş faiz miqdarında arta bilərdi. Bunagörədə dövlət 

müəssisələrlə müqaviləimzaladı və bu müqaviləilə müəssisələr öz məhsullarının qiymətinin 

artımını məhdudlaşdırmaq haqqında öhdəlik götürdü. İqtisadiinkişafın müxtəlif 

mərhələlərindəməhdudlaşdırma (bloklaşdırma) bütün qiymətləriəhatə etdi (həmçinin 

qiymətlər 100% donduruldu). Müəssisələrdə mənfəətin artım sürəti qiymətlərin artım 

sürətiniüstələdiyi təqdirdə onlara xüsusi antiinflyasiya vergisi tətbiq edildi.  

Fransa iqtisadçıları belə bir nəticəyə gəldilər ki, qiymətlər üzərində nəzarət bazarı 

qismən çevik edir, istehsalın artımını və rəqabəti məhdudlaşdırır, ocümlədən müəyyən 

mərhələdə kapitalın sərbəst axınını, əmək, əmtəə (işvə xidmətlər) bazarının 

sürətləhərəkətetməqabiliyyətini məhdudlaşdırır. Eynihalinvestisiya qoyuluşu prosesinidə 

məhdudlaşdırır və təsərrüfat fəaliyyətinin bürokratikləşməsiçərçivəsini genişləndirir. 

Budövrlərdəalimlər inflyasiya ilə mübarizədə qiymətlər üzərində nəzarətin az səmərə 
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verməsinə diqqət yetirdilər. 1970-ciilin ortalarında Fransada inflyasiya səviyyəsi (9-10%) 

qiymətlərin iqtisadi metodlarla tənzimləndiyiölkələrlə müqayisədəçox yüksək idi[44]. 

1973-cüilin mayında Fransa hökuməti sənaye məhsullarının qiymətlərinin liberallaş-

masını elan etdi və bu zaman əksər sahələrdə qiymətlərin məhdudlaşdırılmasındanimtina 

edilmişdir. Yaranmışiqtisadişəraitəuyğunolaraq liberallaşma proqramı kifayət qədər 

ehtiyatla həyata keçirilirdi. Birinci mərhələdə qiymətlərin liberallaşdırılmasıüçün kifayət 

qədər güclü rəqabətə malik sahələr (məsələn, saat və diyircəkli podşipnik sənayesi), 

həmçinin istehsal olunan məhsulun spesifik gücünə qiymətlərin sıçrayışlı artımı baş 

verməyən sahələr (məsələn, süd-konserv və qənnadı sənayesi) və nəhayət sosial təminat 

sistemi hesabına sabit bazara malik olan sahələr (məsələn, əczaçılıq sənayesi) seçildi.  

1980-ciillərin ötən birinci yarısında qiymətlərin liberallaşması prosesi 1986-cıilə qədər 

davam etdi və sənaye məhsullarının qiymətlərinin 90%-i sərbəstləşdirildi. Qiymətlərin 

liberallaşması dövlətin qiymətin əmələ gəlməsi prosesinə hərtərəfli müdaxiləsinin tam 

aradan qaldırılmasını göstərmədi. Müəssisələrin idarə olunmasıişinə (makroiqtisadi səviyyə) 

birbaşa müdaxilə siyasətindən qlobal tənzimləmə sisteminə keçid (makroiqtisadi səviyyədə) 

iqtisadiyyat üçün yalnız müdaxilə formasının dəyişməsini, yəni sırf «dirijist» metoddan 

bazara və qiymətlərə dolayı təsir metoduna keçidi göstərdi. Ona görə də qiymətlərin 

liberallaşması məsələsiilə yanaşı sənayedə qiymət rəqabəti haqqında digər məsələ də qəbul 

olundu və bununla istehsalçıların, idxalatçıların, topdan və pərakəndə ticarətçilərin hər 

cürittifaq yaratmasına qadağa qoyuldu. Eyni zamanda sənaye məhsulları, xalq istehlakı 

malları (iş və xidmətləri) üzrə «minimal qiymət» və ya «tövsiyə olunan qiymətlər» 

haqqında istənilən formada razılıq da qadağan edildi.  

Fransada ötən 40 il ərzində mövcud olmuş qiymətlər üzərində sərt nəzarət iqtisadiy-

yatın inflyasiyanınmövcudluğuşəraitindəinkişafı vəaşağısəviyyədəümumdünya rəqabət 

mərhələsindəölkəiqtisadiyyatının sabitləşdirilməsinəimkan verdi.  

Qiymətlərin liberallaşması qiyməti tənzimləyən dövlət orqanlarının strukturunun 

dəyişməsi zərurətiniyaratdı. 1986-cıilə qədər maliyyə və planlaşdırma nazirliyinin struktu-

runda qiymətin əmələ gəlməsiüzrəqurum müstəqil departament formasında fəaliyyət 

göstərirdi. Budepartament sonralar rəqabət departamentiiləəvəz edildiki, bura qiymət 

vəqiymət rəqabətinin dövlət tənzimlənməsi orqanları bölməsinin hüquqları daxil idi. 
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Hazırda Fransada üç minə qədər qiymət üzrə dövlət nəzarətçiləri mövcuddur ki, bunlara da 

maliyyə və planlaşdırma nazirliyinin rəqabət üzrəəməkdaşları, sahəvi nazirliklər və 100 

departament daxildir (irişəhərlərdə nəzarətçilərin ştat sayı 10-12 nəfərdən ibarət olaraq 

qalır). Dövlət nəzarətçilərinin əsas vəzifəsi–qiymət üzrə dövlət intizamına riayət olunmasına 

nəzarət edilməsidir.Dövlətnəzarətçiləri qiymətin əmələ gəlməsi qaydalarının pozulması 

haqqında akt tərtib etmək və onu qiymət üzrə qanunvericiliyəriayətetmədiyinə görə 

hüquqişəxslərə sanksiya tətbiq etmək hüququ olan maliyyə tribunalına vermək səlahiyyətinə  

malik idilər.  

İspaniyada dövlət qiymətlərə nəzarəti vəonların tənzimlənməsiniilkin zəruri məhsullar, 

həmçinin inhisarçılarıntəsirinəməruzqalmışəmtəələr (iş və xidmətlər) üzrə həyata keçirir. 

Məcburi qiymət əmələ gəlməyə aid edilən əmtəələrin (iş və xidmətlərin) siyahısı müntəzəm 

olaraq kommersiya informasiyaları bülletenində nəşr olunur. Bu dövlət sektoruna aid olan 

müəssisələrin və bir neçəözəl şirkətlərin əsas məhsullarına aiddir.  

Qiymətlərin formalaşmasıüzərində nəzarət İspaniyanıniqtisadiyyat vəMaliyyə Nazir-

liyi yanında qiymət üzrə ali sovet adlananqurum (bu qurumiqtisadi məsələlər üzrəişçi orqanı 

kimiçıxış edir) tərəfindən həyata keçirilir. Sovetin əsas funksiyalarına aşağıdakılar aiddir: 

plenar iclaslarda dövlət vəözəl şirkətlərin konkret növ əmtəələrin (iş və xidmətlərin) 

qiymətinin dəyişməsi haqqında ərizəyə baxmaq; iqtisadi məsələlər üzrədövlət komissi-

yasına qiymətin dəyişməsinədairəsaslandırılmış təklifin təqdim edilməsi və zəmanətlərin 

işlənib hazırlanması; maraqlıolduqlarıhalda dövlət vəözəl şirkətləri hökumət komissiyasında 

baxılan məsələlərin nəticələri barədə xəbərdar etmək; qiymət üzrəəyalət komissiyalarının 

fəaliyyətinin koordinasiyası; əmtəələrin (iş və xidmətlərin) mövcud 

qiymətlərininöyrənilməsi vəəsaslandırılmış təkliflərin hökumət komissiyasına təqdim 

edilməsi.  

Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi razılıq, xəbərdaredici və yerli qiymətlər əsasında 

həyata keçirilir. Qiymətlərindövləttənzimlənməsirazılıqqiymətləriəsasındahəyatakeçiri-

lərkənkonkret məhsulların (iş və xidmətlərin) qiymət artımına baxan dövlət və ya özəl 

şirkətlər ərizəni qiymət üzrə ali sovetə göndərir və hökumət komissiyasından razılıq 

aldıqdan sonra qiymətləri artırır (belə qiymətlərə soya yağları, elektrik enerjisi, qaz, benzin, 

kerosin, dizel yanacağı, kübrəistehsalıüçün neft və digər yanacaq növləri, əczaçılıq 
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məhsulları, kənd təsərrüfatında sığorta, poçt və teleqraf xidmətləri, telefon rabitə xidmətləri, 

dəmir yol, avtomobil, sərnişin və yük daşıma, ölkə sərhədlərindən xaricə dəniz sərnişin 

daşıma, həmçinin verilmiş yükün daşınmasıüzrə fraxt, sərnişinlərin ölkə sərhədlərindən 

kənara daşınmasıaidedilir). Birsıra məhsulların (sterilizə olunmuş südün, bitki yağının, 

buğdanın, mineral gübrəninvəs.) qiymətinin qarşıdakı bir ay ərzindədövləttənzimlən-

məsininxəbərdarediciqiymətlərəsasındahəyatakeçirilməsinə qədər artımı qiymət üzrə 

alisovetin razılığından sonra  reallaşdırılır.  

Əhalinin su ilə təchizatı, şəhər sərnişindaşınması, klinika xidməti, sanatoriya və 

xəstəxana 

xidmətləriqiymətlərinindövləttənzimlənməsininyerliqiymətlərəsasındahəyatakeçirilməsi 

qiymət üzrəəyalət komissiyasının səlahiyyətinə daxildir.  

Bütün hallarda qiymət üzrə ali sovetə və ya əyalət komissiyasınamüraciətedilənərizələr 

aşağıdakılarıəhatə etməlidir: qiymətin artırılması təklif edilən məhsulların  (iş və 

xidmətlərin) siyahısı; istehsal xərclərinin strukturu; məhsulların (iş və xidmətlərin) real-

laşma imkanlarının siyahısı; bu məhsulların (iş və xidmətlərin) fəaliyyətdə olan qiymət və 

tarifləri, həmçinin layihələşdirilən yeni tarif və qiymətləri; istehsal xərclərinin, xüsusilə 

qiymət artımının əsaslandırılması.  

Qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsulların (iş və xidmətlərin) siyahısı son 

vaxtlar əhəmiyyətli dərəcədə qısaldılmışdır. Belə ki, qiymətin əmələ gəlməsinə dövlətin 

fəalşəkildə müdaxilə etdiyiiqtisadiyyatın sahələri 174-dən 21 qədər azaldı. Hazırda 

bilavasitə dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin istehlak qiymətlərinin strukturunda 

xüsusiçəkisi təxminən 10% təşkil edir.  

Danimarkada qiymətin əmələ gəlməsi sistemi bazar amillərinin əhəmiyyətli dərəcədə 

təsiri altında formalaşır. Qiymətin formalaşmasına dövlətin təsiriəhəmiyyətli dərəcədə 

məhduddur vəözəl istehsalçıların sərbəst rəqabətiüçün maksimal əlverişlişəraitin yaradıl-

masından irəli gəlir (qiymətiistehsalçıların özləriistehsal xərclərinin həcminə, tələb və 

təklifin nisbətinə və s. kimi amillərəuyğunolaraq sərbəst qaydada müəyyənləşdirirlər).  

İstehlak vergisi sisteminin çevik qəbul edilməsi hökumətə bu və ya digər məhsul 

növünün qiymət səviyyəsinə təsir etməyə vəistehlaka arzu edilən istiqamətdə (məsələn, 

spirtliiçkilərin istehlakını məhdudlaşdırmaq) təsir etməyəimkan verir. 
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Dövlət sektorunda kiçik ölçüyə malik olan qiymət və tariflər folketinq, bələdiyyə 

vəşəhər hakimiyyəti tərəfindən müəyyən olunur. Bilavasitə dövlət tərəfindən sərt və ya 

tənzimlənən qiymətlər 6% təşkil edir.  

Qiymətin əmələ gəlməsiüzrəəsas hüquqi aktlar 1989-cu il iyunun 1-dən qəbul edilən 

rəqabət haqqında qanundur. Qiymətin əmələ gəlməsi sahəsindəinhisar fəaliyyətiüzərində 

nəzaərti rəqabət məsələləriüzrə sovet həyata keçirir (sovetin üzvü 4 illik müddətinə sənaye 

naziri tərəfindən təyin olunur).  

Qiymətin qoyulmasıintizamına riayət edilmədikdə sovet sahibkarları müəyyən olun-

muş müddətdə məhsul üzrə qəbul olunmuş qiymətə keçməyə və ya bu qiymətlərin hesab-

lanmasının konkret qaydalarından istifadə etməyə məhkum edir. Sahibkar sovetə 

zəruriinformasiya verməkdən imtina etdikdə və bunun üçün birmənalı olaraq və kobud 

şəkildə rəqabət haqqında qanunu pozduqda, sovet sənaye nazirliyinə sanksiyanın xarakteri 

haqqında xüsusi müraciət göndərə bilər (müraciətin mətni dərc olunur).  

Danimarkada qiymətə dövlət dotasiyası sisteminin faktiki mövcud olmamasına bax-

mayaraq, istehlak sferasında tibbi preparatların istehlakına dövlət subsidiyası sistemi möv-

cuddur. Lakin, bu intizama qiymətə dotasiya kimi deyil, sosial təminat sisteminin elementi 

kimi baxılır.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarıüzərində qiymətin əmələ gəlməsi prosesi Avropa İttifaqının 

kənd təsərrüfatı siyasətinin təsir mexanizmi altında formalaşır. Bunun üçün Danimarkada 

fermerlərə dövlət dəstəyinin kifayət qədər genişlənmiş sistemi mövcuddur (bura 

xüsusiləəsaslı kapital qoyuluşunu, drenaj və suvarma sistemini, enerjiyə qənaət sistemiüzrə 

borc və güzəştli renta üzərində dövlət təminatınıəks etdirir). Həmçinin şəxsi təsərrüfat 

yaradan gənc fermerlərə güzəştli kredit formasında kömək edilir.  

Yunanıstanda qiymətin əmələ gəlməsinin dövlət tənzimlənməsi qiymətin bilavasitə 

müəyyən olunması və ona riayət olunmasına nəzarət yolu ilə, həmçinin ölkənin müəyyən 

inkişaf mərhələsindəümumiiqtisadi siyasət və ya iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 

sahələriçərçivəsində həyata keçirilir.  

Hazırda istehlak məhsulları (iş və xidmətləri) üzrə qiymətlərin təxminən 20%-i dövlət 

orqanları tərəfindən tənzimlənir. Qiymətin tənzimlənməsinin hüquqiəsası kimi prezidentin 

1989-cu ildə təsdiq etdiyi qərarıçıxış edir. Buqərarözündə bazar tənzimlənməsi 
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kodeksiniəks etdirir və burada qiymətləri tənzimlənən məhsullar (iş və xidmətlər) iki qrupa 

bölünür. 

Birinci qrupa qiymətlərin qoyulması hökumət və digər dövlət təşkilatlarının səlahiy-

yətində olan məhsullar (iş və xidmətlər) aiddir. Bura kütləviistehsal olunan kənd təsərrüfatı 

məhsulları (darı, tütün, kişmişvəs.), elektroenergetika, ictimai nəqliyyat, rabitə və poçt 

köçürmələri, aviasərnişin daşımaları, gəmiüzgüçülüyü və digər növ xidmətlər üzrə tariflər 

daxildir. Bu məhsulların (iş və xidmətlərin) qiymət dəyişimi haqqında məsələyə qiymət və 

gəlirlər üzrə nazirliklərarası komitə rəhbərlik edir və ona milliiqtisadiyyat naziri rəhbərlik 

edir. Komitənin tərkibinə maliyyə, sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət nazirlikləri, həmçinin 

digər nazirliklər (əmək, səhiyyə və s.) daxildir. Qiymət dəyişməsi məsələsinə baxılması 

müxtəlif nazirliklərin, dövlət şirkətlərinin və ya komitələrinin  təşəbbüsüilə həyata keçirilir.  

İkinci qrupa isəbirinciqurupadaxilolanməhsullardanbaşqa qalan bütün məhsullar (iş və 

xidmətlər) daxildir. Bu qrup məhsulların (iş və xidmətlərin) qiyməti ticarət nazirliyi 

tərəfindən tənzimlənir. Eyni zamanda buqrupa yerli hakimiyyət orqanının icra funksiyasının 

verilməsiimkanlarına baxıldı. Lakin yerliicra hakimiyyəti orqanları köməkçi rol oynayır, 

çünki onların qərarları ticarət nazirinin təsdiqi olmadan hüquqi gücə malik olmur.  

İkinci qrupun məhsulları (iş və xidmətləri) üç kateqoriyaya bölünür:1) əhəmiyyətli 

dərəcədəçatışmayan; 2) əhəmiyyətli dərəcədə kifayət olan; 3) mövcud olmayan. 

Birinci kateqoriyaya daxil olan məhsullara (iş və xidmətlərə) ayrıca olaraq topdanvə 

pərakəndə ticarət üçün qiymətin yuxarı həddi və ya maksimum mənfəət (faiz və ya mütləq 

ifadədə) müəyyən edilir. Bu kateqoriyaya hər şeydən əvvəl əsas yeyinti məhsulları daxildir, 

bunlardan 10-u üzrə qiymətin yuxarı həddi müəyyən edilir (iki növ pendir, dörd növ çörək, 

bir növ un və qənd, hansı ki, topdansatış qiymət qoyulur). Bu kateqoriyaya həmçinin 

alkoqolsuz içkilər, restoran, bar, qəlyanaltı xidmətləri, kənd təsərrüfatı alətləri, bir neçə növ 

avtomobil və ona ehtiyat hissələri, benzin, mazut, dizel yanacağı, mayeləşdirilmiş qaz, taksi 

xidməti (bütövlükdə 121 mövqe).  

İkinci kateqoriyalı məhsullar (iş və xidmətlər) üzrə qiymət yuyucu vasitələr, bir sıra 

xammal və yarımfabrikatlar, onlardan ayrılmış dəri, gips, azbest, müxtəlif növ ev təchizatı, 

avtodayanacaq xidməti, ali koteqoriyalı restoran vəistirahət mərkəzləri, kimyəvi təmiz-

ləməməntəqələri (cəmi 86 növ) nizama salınır və yüksək ticarət mənfəətinin əldə 
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edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə nəzarət olunur. Bu zaman yüksək mənfəət əldə etmə 

məsələsi hər bir konkret hal üçün həll olunur.  

Üçüncü kateqoriyalı məhsullar (iş və xidmətlər) üzrə qiymətlər dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının iştirakı olmadan sərbəst qaydada müəyyən edilir (buməhsullarilkin 

zəruriəhəmiyyətli hesab olunmur). Bu və ya digər kateqoriyaya daxil olan məhsulların 

siyahısı kifayət qədər mütəhərrikdir. Hazırda əsas kimi müəyyən olunmuşməhsulnövlərinin 

qiymətlərinin sayı 84-dən 10-a qədər azalmışdır.  

1979-cu ildən ticarət nazirliyi mövcud faizlərləikinci qrupa aid olan bütün növ 

məhsulların (iş və xidmətlərin) son qiymət həddini, son ticarət mənfəətinin həddini və ya 

qiymətlərin yol verilən artımını müəyyən etmək üzrə hüquq aldı.  

Müxtəlif məhsul (işvə xidmətlər) qruplarıüzrə qiymətlərin tənzimlənməsiözünəməxsus 

xüsusiyyətə malik ola bilər. Belə ki, əczaçılıq məhsullarıüzrə qiymətlər ticarət nazirliyi 

tərəfindən Avropanın aparıcıəczaçılıq firmalarının minimal qiymətləri, 

əczaçılıqşirkətləriittifaqının və səhiyyə nazirliyinin razılığıəsasında müəyyən edilir.  

1987-ciildən bütün yaşayışsahəsininözəl sektora məxsus olmasına baxmayaraq 

yaşayışüzrəicarə haqqını dövlət müəyyən edir. O, yaşayışvə torpaq sahəsinin dəyərindən, 

binanın mərtəbəlilik əmsalından və köhnəlmə dərəcəsindən asılı olaraq hesablanır. Qiy-

mətlər ikiillik dövr üçün təsbitolunur.  

Qiymət dəyişməsiüzrə qərarın hazırlanmasıüçün Ticarət Nazirliyində məsləhətçi 

komitə yaradılmışdır və onun işində nazirliklərin, sənaye federasiyasının, ticarət palatasının, 

kooperativlərin, müxtəlif sahəittifaqlarının və s. nümayəndələriiştirakedirlər. Son həlledici 

qərarı ticarət naziri qəbul edir.  

Tənzimlənən qiymətlərə riayət olunmasıüzərində nəzarəti və bazarda mövcud olan 

qiymət səviyyəsi haqqında informasiyanın toplanmasını Ticarət Nazirliyinin xüsusişöbəsi 

həyata keçirir. Bu nazirliyin tərkibinə həmçinin xüsusi xidmət kimi bazar 

polisimövcuddurki, o, bazarlarda və maqazinlərdə sistematik olaraq qiymətlərüzərində 

nəzarəti həyata keçirir.  

Qiymətlərin aşağı səviyyədə saxlanılmasıüçün (həmçinin istehlak, təsərrüfat və məişət 

təyinatlı məhsulların reallaşma həcmini genişləndirmək üçün) ölkədəildəiki dəfə məhsul-

ların aşağı qiymətlərlə satışı təşkil olunur.Qiymət haqqında qaydaların (və ya rəqabət 
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qaydalarının) pozulmasına görə Rəqabət üzrə komitə 300-dən 30 min ABŞ dollarına qədər 

cəriməni təyin etmək səlahiyyətinəmalikdir.  

 Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi təcrübəsinin İsveç modeli də mühüm maraq 

doğurur. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, burada qiymət üzərində nəzarəti və 

müşahidəni Vətəndaş Administrasiyası Nazirliyinə tabe olan xüsusi orqan Dövlət qiymət və 

rəqabət idarəsi həyata keçirir. Bununla belə, İsveçin bütün 23 quberniyasında bu növ işlərin 

həyata keçirilməsiniümumi sayı 2-10 nəfərdənibarət olan kontorlar həyata keçirək 9 

milyonluq əhaliyə xidmət göstərir.  

İsveç ekspertlərinin fikrincə, qiymətlərin dondurulması yalnız qısamüddətli 

dövrdəinflyasiya sıçrayışlarının qarşısının alınması və bazarda qəflətən disbalansın bərpa 

edilməsiüçün səmərəlidir. Qiymət tənzimlənməsi haqqında qanun ya hərbi (yaxud onun baş 

verə bilmə ehtimalı halında), ya da qiymətlərin əhəmiyyətli səviyyədə artmasışəraitində 

qiymətə birbaşa təsir (dondurulması) tədbirlərinin həyata keçirilməsi hüququ verir. Qanunda 

həmçinin ayrı-ayrı məhsullar üzrə dövlət tərəfindən qiymətlərin maksimal səviyyəsinin 

qoyulması, ocümlədən qiymət artımı haqda təkrar bildiriş verildikdə və artım 

səviyyəsiəsaslandırıldıqda onun nizamlaşdırılması məsələsinə də baxılmışdır. Qiymətlərin, 

rəqabət və gəlirin dövlət tənzimlənməsiüzrə kardinal qərarlar yalnız parlamentdə 

(riksdaqda) qəbul olunur.  

Qiymət səviyyəsinə təsir yalnız dövlət inhisarı və dövlət tədbirləri vasitəsilə həyata 

keçirilir. Belə ki, araq-şərab məhsulları, poçt və bir neçə digər telekomunikasiya növləri, 

poçt xidmətləri və aptek ticarətiüzərində dövlət inhisarı mövcuddur. Dövlət energetika 

konserni vəİsveç dəmir yolu qiymətlərinəəhəmiyyətli təsir  edir. Bundan əlavə bir sıra zəruri 

kənd təsərrüfatı məhsulunun, xüsusilə buğda, süd, ət, yumurta,  digər növ yeyinti və kənd 

təsərrüfatı xammalınıntəminatlıtədarük qiyməti dövlət tərəfindən ciddi tənzimlənir 

(fermerlərin marağı nəzərə alınmaqla). Hər il istehlakçıların nümayəndələrinin iştirakıilə 

hökumətlə kənd təsərrüfatıistehsalçıları birliyi arasında danışıqlarda ərzaq məhsullarının 

qiymət səviyyəsi müəyyən olunur. Kənd təsərrüfatıistehsalçılarının xərclərinin ödənilmə-

sinin əsas forması hər il qiymətlərin nisbətən yüksək təminat səviyyəsinin təsbit 

olunmasıiləəlaqədardır ki, bu da hökumətlə fermerlər arasında danışıqlarda təsdiqlənir.  



62 

İsveçdə kənd təsərrüfatı məhsullarının subsidiyalaşdırılmasıüçün zəruri vəsait mənbəyi 

xammal idxalına qoyulan gömrük rüsumlarıdır. Rüsumlar daha yüksək daxili bazar 

qiymətiilə xarici bazardakı qiymət arasındakı fərq ölçüsündə təyin olunur.  

Qiymətin əmələ gəlməsinin xüsusi sferası yaşayışüzrə qiymətlərdir. Onların daha 

yüksək səviyyəsini nəzərə almaqla dövlət yaşayış subsidiyaları və borc verir.Qeyd etmək 

lazımdır ki, İsveçdə qiymət artımını nəzərə almaqla ildə bir dəfəəhalinin gəlirlərinin 

indeksləşdirilməsihəyatakeçrilir. Bu zaman minimum istehlak səbətinə daxil olan məhsul-

ların qiymət indeksi nəzərə alınır, lakin gəlirlərin indeksləşdirilməsi məhdud ölçüyə malik 

olur. Faktiki olaraq o, qiymətin formalaşması mexanizmindəinflyasiyanın «aradan qaldırıl-

ması» tədbiri hesab olunur. İndeksləşdirmə yalnız uzun müddətli xarakterli danışıqlarda, 

həmçinin yaşayışsahələrinin borca götürülməsi və mənzil müqavilələrində nəzərə alınır. 

Gəlirlərin indeksləşdirilməsi forması kimiillik pensiyaların hesablanması zamanıistifadə 

edilən baza məbləğiçıxış edir. İl ərzindətəsbit edilmiş baza məbləğinin hesablanmasıüçün 

istehlak qiymətləri nəzərə alınır.  

Qiymət üzərində bu və ya digər formada nəzarətin qəbul olunması, onun məhdudlaş-

dırılmasıiqtisadi vəziyyətdən və qiymətlərin dinamikasından asılı olaraq dəyişir. Şirkətlərin 

qiymət qoymada nəzərə aldığıəmək haqqının payı daha əhəmiyyətlidir. Belə ki, son illər bu 

pay 40-65% intervalında dəyişir. Təbii ki, belə məhdudiyyət əmək haqqlarının 

artırılmasıimkanlarına təsir edir.  

Yaponiyada isə bazarda rəqabətin «sıxışdırılmasına» yönəlmişədalətsiz yüksək və 

aşağıinhisar qiymətlərinə qadağa qoyulmuşdur. Qiymətlərin eyni zamanda artırılmasına da 

məhdudiyyətlər qoyulmudşur. Bu tədbirlər istehsal həcmi 30 milyard ienaötən sahələrdə 

tətbiq edilir. Belə sahələrdəsayıikidənçoxolan firmadan üç ay ərzindəqiymətləri mütləq və 

ya faiz ifadəsində bir səviyyədə artırdıqda Ədalətli fəaliyyət üzrə Komissiya onlarda qiymət 

artımının səbəbləri haqqında izahat tələb edərəkonu tədqiq edə bilər. Bu zaman 

konyukturanın pisləşməsi, yəni qiymətlərin xərclərdən aşağı səviyyəyə enməsi və sahədə 

firmaların müflisləşməyə başlaması hallarıistisnalıq təşkil edir. Komissiyanın razılığına əsa-

sən belə hallarda istehsalçıların istehsalın həcmi, satış, kapital qoyuluşu, təchizatın yük-

lənmə səviyyəsi və qiymət üzrə razılaşmalarına yol verilir. Komissiya belə müqavilələrin 

bağlanmasıüzrəərizə aldıqda o, qısa müddətdəözünün razılığını və etirazını 
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bildirməyəborcludur. O qərar qəbul edərək sahənin kompensasiya sferasına daxil olduğu 

nazirliklə məsləhətləşməyə borcludur.  

Yaponiyada xüsusi dövlət orqanıolan Qiymətin İdarəolunması vəİqtisadi Planlaşma 

Bürosu fəaliyyət göstərir. Onun funksiyalarına aşağıdakılar daxildir: antiinhisar qanunveri-

ciliyinə riayət olunmasına nəzarət; məhsulun qiymət dinamikası və səviyyəsinin moni-

torinqi; tələb və təklif üzrəinkişafmeyllərini nəzərə almaqla tələbin zəruri həddə saxlanıl-

ması. Dövlət düyü, ət və süd məhsullarını, dəmir yol tariflərini, su vəistilik təchizatı 

tariflərini, elektrik enerjisi və qaz, təhsil və tibbi xidmət tariflərini (qiymətlərini) tənzimləyir. 

Bütövlükdəistehlak qiymətlərinin 20%-ə qədəri tənzimlənir.  

Finlandiya 80-ciillərdə «Skandinaviyanın Yaponiyası» adlanırdıvə o, yüksək inkişaf 

səviyyəsinəçatmış vəəhalinin həyat səviyyəsinə görə dünyada aparıcı yerlərdən birini 

tuturdu. Finlandiyada iqtisadiyyatın əsasən özəl mülkiyyətə və sərbəst sahibkarlığa əsas-

lanmasına baxmayaraq dövlət ölkədəiqtisadiinkişafın, xüsusilə, qiymətin qoyulması 

siyasətinin tənzimləyicisi kimi mühüm rol oynayır. Qiymətin əmələ gəlməsində dövlətin 

mühüm funksiyası vardı. Yeyinti məhsulları, buğda, enerji daşıyıcıları (xüsusilə benzin) və 

araq-şərab sənayesində qiymətlərin planlaşdırılması və qiymət üzərində nəzarət Ticarət 

Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Orta və aşağı təbəqəyə məxsus əhaliüçün nəzərdə 

tutulan qiymətə məhsulların (iş və xidmətlərin) reallaşdırılmasına istiqamətlənən sahibkar-

ların kreditləşdirilməsində dövlət sektoru mühüm rol oynayır. Məhsulun aşağı qiymətlərlə 

satışını təşkil edən firmalar dövlətdən kifayət qədər uzun müddətə aşağı faizli kredit alır. 

Bütövlükdə Finlandiyada qiymətin formalaşması sistemi xüsusilə pərakəndə satış qiyməti 

və xidmətlər sahəsindəçevikliyi, istehlakı stimullaşdırmasıilə fərqlənir. Məsələn, kafe və ya 

restoranda bir payın qiymətimayadəyərindəniki dəfə deyil, cəmi 25-30% bahadır ki, bu da 

istehlakçıda maraq yaradır. Digər bir misal kimi mehmanxana xidmətinin qiymətlə-

rinigöstərməkolar. Birinci gün adətən onlar 50-60% baha olur. Yaşayış müddətiiki gündən 

çox olduqda və ya kimyəvitəmizləmə (camaşır) xidmətlərindən istifadə edildikdə bu 

xidmətlərin qiymətləri həndəsi silsiləşəkilində azalır. Mağazalarda alıcı kateqoriyalarıüzrə 

qiymətlər əhəmiyyətli dərəcədə differensiallaşdırılmışdır (səhmdar cəmiyyətin üzvləri–

mağazanın təsisçiləriüçün məhsullar demək olar ki, iki dəfə ucuzlaşdırılmışdır).  
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Təcrübədə olduğu kimi yeniil qabağı məhsulara tələbin artmasıiləəlaqədar olaraq 

onların qiymətləri də yüksəlir, yeniildən sonra isə 70% güzəştlə satılır. Bu, anbarda saxla-

manın çox baha olmasıiləəlaqədar olaraq məhsulun tez satılması zəruriliyiiləəlaqədardır.  

Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatlı Finlandiyada qiymət vasitəsilə vergi tənzimlən-

məsiəhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmiş bir sıra tədbirlərin həyata ke-

çirilməsini təmin edir. Məsələn, meyvə, tərəvəz, sitrus bitkilərinin 

ticarətinədiqqətyetirsəkgörərikki, bu şimal ölkəsindəil boyu elə də yüksək olmayan qiymətlə 

həmin məhsullara rast gəlinir. Dövlət vitaminləşdirilmiş məhsullarınidxalını vergidən azad 

edərək onun  ticarətini genişləndirir (digər şimal ölkələrindədə onların satışıüzrə güzəştlər 

mövcuddur).  

Praktiki olaraq Finlandiyada iqtisadiyyatın bütün mühüm sahələriüzrə proqramlar 

qiymətin plan-hesab əsasında formalaşmasına əsaslanır, qiymətin bazar prinsipləriəsasında 

formalaşması cəmiyyətin yalnız cariistehlakını stimullaşdırır[34]. Perspektiv 

iqtisadiinkişafın, texniki tərəqqinin qlobal məqsədlərini başa düşmək üçün bazar 

konyukturasına vəistehsallaistehlakasəmərəlişəkildə qarşılıqlı təsir edən və sənayenin 

proqressiv strukturunun inkişafını stimullaşdıran və nəzarət etməyəimkan verən elastik 

qiymət sistemi tələb olunur. Bu zaman isə uzunmüddətli planlaşdırma, proqnozlaşdırma və 

dövlət tənzimlənməsi olmadan keçinmək qeyri-mümkündür.  

Beləliklə, sivilizasiyalıölkələrdə dövlət daxili bazarda qiymətin əmələ gəlməsiüzərində 

nəzarəti və qiymətin məntiqli tənzimlənməsini aradan qaldırmır və bu məsələlər hə-

minölkələrin hər birində bazar iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla həll 

edilir.  
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III FƏSİL. BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ AQRAR-SƏNAYE 

KOMPLEKSİ SİSTEMİNDƏ QİYMƏT MEXANİZMİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

3.1. Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafında regional siyasət və qiymət 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

İqtisadi və sosial inkişafda ən vacib şərtlərdən biri düzgün regional iqtisadi siyasətin 

aparılması vəölkədəəraziüzrə məhsuldar qüvvələrin kompleks inkişafının təmin edilməsidir. 

Bu çox vacib və həm də ciddi məsələdir. Çünki milliiqtisadiyyat çox şaxəli, xalq təsərrüfat 

sahələrinin kompleks vəhdətindən ibarət olmaqla regionların iqtisadi-sosial potensialından 

səmərəliistifadəni təmin etməli vəölkədə dinamik inkişafa şərait yaratmalıdır. Başqa sözlə, 

milliiqtisadiyyat istər sahəvi baxımdan, istərsə də regional baxımdan bir tərəfliinkişaf 

etməməlidir. İmkan daxilində o kompleks formada inkişaf etməli və bütün regionlarıəhatə 

etməlidir. Bu baxımdan regional iqtisadi siyasət dövlətin ümumiiqtisadi siyasəti və 

strategiyasının ən vacib tərkib hissəsindən biri olmalıdır. Xüsusilə, bu Azərbaycan şəraitində 

son dərəcə vacibdir. İqtisadi araşdırmalar göstərir ki, regional iqtisadi siyasətə və regional 

iqtisadi-sosial inkişafa ölkəmizdə lazımi diqqət yetirilməmiş vəümumiinkişaf baxımından 

regionlarımız bir-birindən əhəmiyətli dərəcədə fərqlənirlər[31]. Əsas iqtisadi və sosial 

potensial bir regionda - Bakı-Sumqayıtda cəmlənmiş və digər regionlar bir növ unudul-

muşdur. Yəni regional inkişafda, regionlar üzrə məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində 

vəiqtisadi-sosial potensialdan səmərəliistifadədə hazırda respublikamızda böyük problemlər 

vardır. Təbii ki, bu hal belə davam edə bilməz və regional inkişafdakı bu disproporsionallıq 

tezlikləöz həllini tapmalıdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası reqionlarının sosial-iqtisadiinkişafına dair 

Dövlət Proqramlarının təsdiq edilməsi haqqında Prezidentin fərmanlarının əhəmiyyəti son 

dərəcə böyükdür[8, 9, 10]. Dövlət proqramlarında bu problemin həllinin nə dərəcədə 

böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi göstərilməklə regional iqtisadi siyasətdə köklü dəyişiklik və 

təkmilləşməistiqarnətində kompleks tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi 

tələb olunur. Çünki regional inkişafdakı mövcud problemlər ümumiinkişafı ləngidir, məh-

suldar qüvvələrin əraziüzrəinkişafına mənfi təsir göstərir. Qəribə də olsa Sovet dövründən 

miras qalmış bu problem müstəqillik illərində demək olarki daha da güclənmişdir. 
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Indiıespublika üzrəistehsal olunan Ümumi daxili məhsulun 78-80%-i, dövlət 

büdcəsinəödəmələrin 85%-ə qədəri, Milli gəlirin 80%-dən çoxu təkcə bu regionun payına 

düşür. Sənaye sahələri vəinfrastruktur, ictimaiiaşə, ticarət, turizm, sosial obyektlər əsasən bu 

regionda cəmlənmişdir. Bu və digər səbəblərdən əhalinin regionlardan Bakıya və Sum-

qayıta böyük axını vardır. Regionlarda işsizlik baş alıb gedir vəəhalinin kortəbii miqrasiyası 

(istər Bakıya, istərsə də xariciölkələrə) hələ də davam edir.  

Bu təbii ki, nəticə etibarıilə rayonların boşalmasına səbəb olur, onların iqtisadi və 

sosial potensialından səmərəliistifadəyəimkan vermir. Bu, həm də regionlar arasında ümu-

miiqtisadiinkişafın, sosial inkişaf səviyyəsinin, əhalinin pul gəlirləri və həyat tərzinin kəskin 

fərqlənməsinə səbəb olur ki, bu da normal inkişaf edən ölkələr üçün heç cür yol verilməzdir. 

Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, hər bir ölkədəiqtisadi siyasətin ən vacib tərkib 

hissələrindən biri regional inkişaf siyasəti və məhsuldar qüvvələrin regionlar üzrə kompleks 

inkişafının təmin edilməsidir. Bu baxımdan tamamilə düzgün olaraq yuxarıda adı qeyd 

olunan Dövlət proqramında göstərilir-«Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında 

müşahidə olunan vəziyyət mövcud potensialdan səmərəliistifadə etməklə regionların sosial-

iqtisadiinkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsini və onlar arasında fərqin minimuma 

çatdırılmasını tələb edir». Göründüyü kimi məsələçox ciddidir və bu istiqamətdə köklü 

dəyişikliyə böyük ehtiyac vardır. Yəni regionlar arasında mövcud olan köklü fərqlər aradan 

götürülməli və məhsuldar qüvvələrin əraziüzrə kompleks inkişafı təmin edilməlidir. 

Regionların sosial-iqtisadiinkişafıüzrə qəbul edilmiş Dövlət proqramında göstərilən 10 

iqtisadi rayon üzrə adambaşına istehsal olunan ümumi daxili məhsul vəinvestisiya qoyuluşu 

hazırda köklü surətdə bir-birindən fərqlənir. Bu baxımdan Abşeron regionu (Bakı da daxil 

olmaqla) xüsusi müstəsnalıq təşkil edir və hər iki göstəriciüzrə digər regionlardan 

dəfələrləüstündür. Məsələn, təkcə Abşeron regionu üzrəistehsal olunan ümumi daxili 

məhsul bütövlükdə 9 region üzrəistehsal olunan ÜDM-dən bir neçə dəfəçoxdur. Təqribən 

eyni vəziyyət digər göstərici - investisiya qoyuluşu-sahəsindədir. Yəni, kapital qoyuluşu (is-

tər daxili, istərsə də xarici) əsasən Bakı-Sumqayıt regionuna qoyulur və digər regionlar bir 

növ unudulur. Məhz elə bunun nəticəsidir ki, digər regionların iqtisadi potensialı hərəkətə 

gətirilmir, mövcud potensial lazımi səviyyədəistifadə olunmur və sosial - iqtisadiinkişaf 

ləngiyir.  
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Təbii ki, bu, bütün sahələrdəəlavə problemlər yaradır, regionlar arasında inkişaf fərqini 

daha da gücləndirir vəinsanların regionlar üzrə həyat tərzinə vəümumiinkişaf səviyyəsinə 

mənfi təsir edir. Nəticədə bəzi regionlarda sosial-iqtisadi vəəhalinin ümumiinkişaf səviyyəsi 

son dərəcə aşağıdır və müasir həyat səviyyəsindən köklü sürətdə dala qalır. Bu, bir növ 

başın şişməsi və ayaqların qurumasına bənzəyir. Hazırda bizdə məhz belə bir vəziyyət 

yaranmışdır. Əksər aktiv iqtisadi və sosial potensial Bakı-Sumqayıtda cəmlənmiş və bu 

proses hazırda da davam edir. Məsələn, hazırda istər özəl, istərsə də dövlət sektoru 

üzrəistehsal vəinfrastruktur əsasən Bakı və Sumqayıtda cəmləşərək ümumiistehsalda digər 

regionların payının azalması təssüflər olsun ki, həm də davam edir. Sahibkarlar öz 

fəaliyyətiniəsasən Bakıda qurmağa çalışırlar. Kənar, xüsusilə də sərhəd rayonlarında çox 

nadir hallarda fəaliyyət göstərməyə, istehsal qurmağa meyl edirlər. Nəticədə bu regionlarda 

işsizlik, əhalinin məşğulluq dərəcəsi daha da pisləşir və onların digər region vəölkələrə axını 

başlayır. Təbii ki, bu da yeni-daha ciddi problemlər yaradır. Demoqrafik və ekoloji tarazlıq 

pozulur, regionlar bir növ «qocalaşır» (yəni cavanlar kəndləri tərk etdiklərindən 

kənddəəsasən qocalar qalır) və həyat tərzi aşağı düşür. Təbii ki, bu ümumiyyətlə və o 

cümlədən, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə yol verilməzdir və təcili bu problemlərin 

həlliüçün konkret tədbirlər görülməlidir. Bu istiqamətdə qəbul edilmiş Dövlət Proqramında 

göründüyü kimi müəyyən tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Proqramda deyilir: «...ölkənin  

bütün  regionlarını sosial-iqtisadi  baxımdan yüksək səviyyədəinkişaf etdirmək, əhalinin 

güzaranın daha da yaxşılaşdırmaq üçün regionlarda mövcud potensialdan istifadənin 

səmərəsini artırmaq, yeniiş yerlərinin açılmasını, sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin, aqrar 

sektorun inkişafını, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının genişləndirilməsini təmin etmək 

və digər tədbirləri həyata keçirmək lazımdır». Bu məqsədlə tamamilə düzgün olaraq 

respublika ərazisi kompleks parametrlərə görə təsnifləşdirilərək iqtisadi rayonlara ayrılmış 

(bu əvvələr də olmuş, lakin bir qədər fərqli) və hər region üzrə yerli potensial və tələbə 

uyğun konkret inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir Təbii ki, inkişaf proqramının 

hazırlanmasında regionların ənənəviistehsal ixtisaslaşmasıəsas götürülmüşdür. Çünki 

regionların əksəriyyətiaqrar-sənaye kompleksi sistemlərinininkişafıilə xarakterizə olunur 

vəistehsaləsasən aqrar yönümlüdür. Bu isəöz növbəsində təbii faktorların istehsal 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsindəəsas götürülməsini tələb edir. Təbii faktorlar 



68 

isərespublika ərazisində yuxarıda qeyd edildiyi kimi regionlar üzrə bir-birindən əsaslı 

surətdə fərqlənir. Ona görə də təbii faktorlar vəiqtisadiinkişafın digər amiləriəsasında 

formalaşan istehsal istiqamətləri perspektiv inkişaf üçün dəəsas götürülməlidir. Düzdür, 

tələb vəistehlak bazarı baxımından mövcud ixtisaslaşmada nıüəyyən dəyişikliklər və 

təkmilləşmələr ola bilər. Lakin, fikrimizcə, bu eləəsaslı olmamalıdır. 

Regionlar üzrəiqtisadi-sosial inkişafın nizamlanması, mövcud kəskin regional fərqlərin 

nisbətən aradan götürülməsi və bütövlükdəölkəüzrə məhsuldar qüvvələrin kompleks 

inkişafının təmin edilməsindəiqtisadi və sosial siyasətdədifferensial yanaşmaya böyük 

ehtiyac vardır. Hər regionun yerli potensialıvə spesifik xüsusiyyətləri, demoqrafik vəekoloji 

amilləriümumiinkişaf prinsipləri vəistiqamətləriilə yanaşıəsas götürülməlidir. Yəni, kəskin 

regionalfərqləri olan Azərbaycan kimi bir ölkədə differensial yanaşma iqtisadi və sosial 

siyasətin vacib tərkib hissəsi olmalıdır. Yalnız bu şəraitdəiqtisadi-sosial siyasətöz bəhrəsini 

verər vəəraziüzrə kompleks inkişaf təmin olunmuş olar. Differensial yanaşma iqtisadi və 

sosialinkişafın bütün istiqamətlərindəöz əksini tapmalıdır. Bu baxımdan iqtisadi və sosial 

inkişafa böyük təsir göstərən regional vergi siyasətinəfikirimizcə böyük ehtiyac vardır. Bu 

həm sosial ədalət baxımından, həm iqtisadi resurslardan səmərəliistifadə baxımından, həm 

məşğullııq və kortəbii miqrasiyanın qarşısının alınması baxımından, həm də strateji və 

bütövlükdəölkədə məhsuldar qüvvələrin kompleks inkişafı baxımından vacibdir. Ucqar 

iqtisadi rayonlarla mərkəziiqtisadi rayonlarda eyni vergi dərəcələrinin tətbiqi, eyni pul-kredit 

siyasətinin aparılması və eyni qiymət mexanizminin tətbiqi təbii ki, düz olmazdı. Bu iqtisadi 

rayonlar arasında iqtisadi və sosial inkişaf baxımından kəskin fərqlərə gətirib çıxarır ki, bu 

da hazırda ölkəmizdə hiss olunmaqdadır. Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Azərbaycan 

dünyada olan 11 iqlim qurşağından 9-na malikdir vəölkədəkiiqtisadi rayonlar istehsal 

vəistehlak potensialına görə bir-birindən kəskin sürətdə fərqlənir. Biz bu baxımdan Vergi 

Məcəlləsindəki bu dəyişiklikliyi düzgün hesab edirik vəiqtisadi-sosial inkişafı 

tənzimləməyin digər sahələrində də müvafiq dəyişiklikyin aparılmasını vacib sayırıq. Ancaq 

təəssüflər olsun ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bıı dəyişiklikliyi qəbul etmək istəmir və vergi 

siyasətində differensial yanaşmanın əleyhinədir. Bunu ölkədəistehsalçılar və bütövlükdə 

sahibkarlar arasında sosial ədalətin pozulması və vergiödəmələrində bəzi neqativ halların 

ortaya çıxacağıiləəsaslandırırlar. Vergi siyasətində differensial yanaşma yuxarıda deyildiyi 
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kimiəksinə, sosial ədalətin qorunmasında ən vacib şərtlərdən biridir. Bəlkə də, Avropa 

ölkələriüzrə, haradakıəyalətlərlə mərkəz, ucqarlarla paytaxt - iqtisadi və sosial inkişaf 

səviyyəsi baxımından, təbiişərait və relyef baxımından o qədər də fərqlənmirlər, BVF-nun 

bu fikrini qəbul etrnək olar. Ancaq Azərbaycanda bu fərqlər həddindən artıq böyükdür və 

bunlar nəzərə alınmalıdır. 

Ölkədəiqtisadi və sosial inkişafda ümumi tarazlığın əldə edilməsində və məhsuldar 

qüvvələrin kompleks inkişafı baxımından vergi siyasətində sahəvi yanaşmada da differen-

siyasiyaya böyük ehtiyac vardır. İstehsal və xidmət sahələrinin xarakterindən asılı olaraq 

vergi dərəcələri və rüsumların səviyyəsi fərqləndirilməlidir. Xüsusilə dəistehsal sahələri və 

onun da, əhalinin gündəlik həyatı tələbatını təşkil edən məhsullar istehsalı sahələri, çox 

əmək tutumlu vəölkədə böyük tələbat olan məhsullar istehsalı sahələri, strateji və nisbətən 

zəhərliistehsal sahələriüzrə vergi dərəcələri vəödəmələrin səviyyəsi aşağı olmalı vəəksinə 

dövlət güzəştləri və kredit verilməsi sahəsində onlara müəyyən üstünlüklər verilməlidir. 

İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində və ABŞ-da belə sahələrin inkişafı məhz dövlətin xüsusi 

nəzarətində olur və onların inkişafıüçün daim lazımişərait yaradılır. Bu ölkələrdə hətta 

sahələr üzrə qiymətlərin və vergiödəmələrinin dərəcələri elə müəyyənləşdirilir ki, ölkədə 

sosial qruplar üzrə gəlirlərin səviyyəsində elə güclü fərq olmasın. Xüsusilə kənd əmək-

çilərinin (fermerlərin) iqtisadi və sosial vəziyyəti həmişə dövlətin nəzarətindədir. Məsələn, 

İsveçdə, Norveçdə, Fransada, Böyük Britaniyada və digər inkişaf etmiş Avropa ölkələrində 

kənd təsərrüfatıistehsalçılarına böyük güzəştlər edilir, onlar hər tərəfdən dövlət 

qayğısıiləəhatə olunur və hətta bazarda məhsulların reallaşdırılmasında problem meydana 

çıxanda dövlət münasib qiymətlərlə həmin rnəhsulları alır və onları yaranmış böhran 

vəziyyətindən çıxarır. Azərbaycanda da hesab edirik ki, belə bir yanaşmaya ehtiyac vardır. 

Bunlardan əlavə fikrimizcə bəzi vergi dərəcələri, o cümlədən əlavə dəyər vergisi, aksiz 

vergisi, mənfəətdən ayrımlar əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınmalıdır. Məsələn, ƏDV-nin 

hazırda 18%, aksizlərin bəzi hallarda 85-90% səviyyəsində olması təbii ki, yüksəkdir və 

sahibkarlığın inkişafına lazımişərait yaratmır. Sahibkarların maliyyəimkanlarını son dərəcə 

məhdudlaşdırır və gələcək inkişafa mənfi təsir göstərir. Yaxud mənfəət vergisinin 25% 

müəyyənləşdirilməsi nə dərəcədəəsaslandırılmışdır? Düzdür, Yeni Vergi məcəlləsində 

tamamilə haqlı olaraq differensial yanaşmaya yer verilərək bəzi regionlar üzrə mənfəət 
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vergisi 25-20%, bəziləriüzrə 20-15%, dağ rayonlarıüzrəisə 10% nəzərdə tutulmuşdu. 

Regional yanaşma və sosial ədalət baxımından bu düzgün addım idi. Lakin təəssüflər 

olsunki yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Beynəlxalq Valyuta Fondunun təziqi altında bundan 

imtina edilərək yenidən vahid tarifə (25%) qayıdıldı. Əlbəttə, buna getmək lazım deyildi və 

differensial yanaşmanı saxlamaq lazım idi. Əvvəlki tarifə (25%) qayıdılması təbii ki, 

müəyyən çətinliklər yaradır və onun səviyyəsiəksər regionlar üçün çox yüksəkdir. 

Hesab edirik ki, regional yanaşma və tariflərin bir qədər aşağı salınması təkcə mənfəət 

vergisinin tətbiqində yox, o digər vergi növləri, o cümlədən ƏDV və Aksizlərə də tətbiq 

edilməlidir. Məsələn, Bakıda fəaliyyət göstərən sahibkarlarla Gədəbəydə və yaxud Şəkidə 

fəaliyyət göstərən sahibkarlara eyni (18%) ƏDV-nin tətbiq edilməsi bizim fikrimizcə 

düzgün deyil. Ətraf rayonlarda, xüsusilə də dağ və dağətəyi rayonlarında ƏDV-nin aşağı 

salınmasına ehtiyac vardır. Nəzərə alsaq ki, ƏDV-nin ölkədə sahibkarlığın inkişafına təsiri 

güclüdür və onların maliyyəimkanlarınıəhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır, onda bu 

labüddür.  

Sahibkarlara kömək vəiqtisadiinkişafa təkan baxımından vergi növlərindən biri olan 

sadələşdirilmiş vergi sisteminin də təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Birinci 

növbədəisəistehsal və kommersiya fəaliyyətli vergiödəyiciləri fərqləndirilməlidir. İstehsal 

xarakterli sahələrəüstünlük verilməlidir. Bu sahələrəüstünlük verilməsi və vergi 

güzəştlərinin tətbiqi təbii ki, bu sahələrdə sahibkarlığın inkişafına müsbət təsir 

göstərəcəkdir. Hazırda respublikada buna böyük ehtiyac vardır. İstehsal sahibkarlığına meyl 

gücləndirilməlidir.  

Regional inkişafa təsir göstərən vacib iqtisadirıçaqlardan biri dəölkədə aparılan qiymət 

siyasəti və bu əsasda formalaşan qiymət mexanizmidir. Bu iqtisadi rıçaq, məlum olduğu 

kimiçox böyük təsiredici gücə malik olmaqla cəmiyyətdəiqtisadi və sosial mənafelərin 

toqquşma nöqtəsidir, onların tənzimlənməsi vasitəsidir. Bu baxımdan iqtisadi-sosial 

siyasətdə qiymət mexanizminin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilməli və o, azərbaycan 

reallıqlarıəsasında müəyyənləşdirilməlidir. Bu məsələdə təbii ki, regional xüsusiyyətlər ən 

vacib amillərdən biri kimiəsas götürülməlidir. Xüsusilə, kənd təsərrüfatı məhsullarıistehsalı 

sahəsində bu özünü daha qabarıq şəkildə göstərməlidir. 

Beləki, regionlar üzrə təbiişəraitin, xüsusilə torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyiistehsal 
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şəraiti və amilərinin kəskin fərqlənməsinə səbəb olur ki, bu da təbii ki, qiymətin əsasını 

təşkil edən istehsal xərcləri və maya dəyərindəöz əksini tapır. Deməli təbii amillərin təsiri 

altında, yaranan, son dərəcə müxtəlif istehsal şəraitindəistehsal edilənməhsullara eyni 

qiymətin qoyulması və həmin qiymətlər üzrə məhsulların reallaşdırılması elmi cəhətdən 

düzgün deyil. Bu təbii ki, nisbətən əlverişsiz torpaq vəiqlim şəraitindəişləyənistehlakçıların 

mənafeyinətoxunur və onların təsərrüfat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərərək 

maliyyəimkanlarınıəsaslı surətdə məhdudlaşdırır. Əksinə, əlverişli təbii faktorlar 

şəraitindəişləyən istehsalçılar və sahibkarlar üçün əlavəimkanlar yaranır. Deməli, qiymət 

siyasətinin qurulmasında regional yanaşmaya böyük ehtiyac vardır. Xüsusilə, Azərbaycanda 

- çox müxtəlif relyef vəiqlim qurşağı olan birməkanda bu son dərəcə vacibdir. Bu baxımdan 

dövlət, satınalma qiymətlərini müəyyənləşdirərkən regionlarüzrəistehsal şəraitini və bu 

şəraitdən doğan qiymət amillərini nəzərə almalı (birinci növbədəistehsal xərclərini) və bu 

əsasda qiymətlərin səviyyəsini müəyyənləşdirməlidir. Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq 

burada birinci növbədə dağ, dağətəyi və aran zonalarıüzrə qiymətlərin differensiallaş-

dırılmasına böyük ehtiyac vardır. Bu məqsədlə respublika ərazisinin kənd 

təsərrüfatıməhsullarına dövlət satınalma qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından 3 

qiymət zonasına bölünməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Gələcəkdə bu differensial 

yanaşma kompleks parametrlər əsasında daha da dərinləşməli və qiymətlər yerli təbii 

vəistehsal şəraitinə uyğun daha konkret formadamüəyyənləşdirilməlidir. Çünki təcrübə 

göstərir ki, differensasiya nə qədər dəqiq və konkret formada gedirsə və ona uyğun iqtisadi 

mexanizm qurulursa, nəticələr də bir o qədər yüksək olur. Bu istiqamətdə Avropa 

ölkələrinin təcrübəsindən istifadəyə böyük ehtiyac var. Dövlət bütün hallarda kənd 

təsərrüfatıistehsalçılarının qarantı olmalı və onların mənafeyini qorumalıdır. Fikrimizcə, 

fermerlər müqaviləyə uyğun dövlətə satdıqları məhsullardan əlavəsərbəst reallaşdırma yolu 

iləistehsal etdikləri məhsullara bazarda alıcı tapa bilmədikdə və məhsulların reallaşdırıl-

masında problem yarandıqdada dövlət onları himayə etməli və həmin məhsulların reallaş-

dırılmasında yardımçı olmalıdır. Yəni bütün hallarda subyektiv əngəllər dövlət tərəfindən 

aradan götürülrnəli və kənd təsərrüfatıistehsalının rentabelliyi təmin edilməlidir. Məsələn, 

ABŞ-da məqsədli qiymətlər tətbiqi və digər tədbirlər nəticəsində fermerlərin bütün hallarda 

gəlirliişləməsi və onun ən əlverişliişsiz şəraitdə belə müəyyən səviyyədə saxlanması təmin 
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edilir. İsveçdədəkənd təsərrüfatı məhsullarıistehsalının rentabelliişləməsinə və bunun üçün 

qiymət tənzimləməsinə və hətta fermerlərin gəlirlərinin digər sahələrdəçalışan əmək 

adamlarının gəlirləriilə müqayisə ediləcək dərəcədə təminedilməsinə dövlətin iqtisadi 

siyasətində xüsusi yer verilir. Digər Avropaölkələrində də kənd təsərrüfatıişçilərinin 

mənafeini qorumaq və onlara təkraristehsal üçün müvafiq şərait yaratmaq üçün təqribən 

buna bənzər tədbirlər həyata keçirlir. 

İstər bütövlükdə, istərsə də regional inkişafda ən başlıca məsələlərdən biri də təbii ki, 

düzgüninvestisiya siyasəti və qoyulmuşinvestisiyadan səmərəliistifadə məsələsidir. Hazırda 

qəbul edilmiş Dövlət Proqramında göstərildiyi kimiistər ərazi, istərsə də sahəvi baxımdan 

investisiya qoyuluşu bir tərəfli aparılır və bu ölkədəəraziüzrə qeyri bərabər inkişafı daha da 

gücləndirir. Məsələn, son 20 ildəölkəyə qoyulan investisiyaların 85%-dən çoxu Abşeron 

rayonuna (Bakı-Sumqayıta), sahəvi baxımdan isə 80%-ə qədəri təkcə neft sənayesinə 

qoyulmuşdur. Deməliinvestisiya qoyuluşu istər regional baxımdan, istərsə də sahəvi 

baxımdan birtərəfli aparılır vəölkədə kompleks inkişafa mənfi təsir göstərir. Əlbəttə, bu yol 

verilməzdir. Halbuki, Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin kompleks inkişafıüçün hər cür 

iqtisadi potensial vəşərait vardır. Azərbaycan zəngin təbii ehtiyatlara malik bir ölkədir. Onu 

bir tərəfliiqtisadiinkişaf edən bəzi neft ölkələrinə bənzətmək olmaz. Azərbaycanda istər 

müasir sənaye sahələrinin, istərsə dəəksər kənd təsərrüfatı sahələrinin, infrastruktur, turizm 

və xidmət sahələrinin güclüinkişafıüçün demək olar ki, ideal şərait vardır. Sadəcə bu şəraiti 

reallaşdırmaq və mövcud iqtisadi - sosial potensialı hərəkətə gətirib ondan səmərəliistifadəni 

təşkil etmək lazımdır. Deməli, digər sahələrdə olduğu kimiinvestisiya siyasətində də köklü 

dəyişikliyə ehtiyac vardır vəinvestisiya qoyuluşlarıəsasən regionlara, xüsusən sərhəd 

regionlarına istiqamətləndirilməlidir. Bu baxımdan, Dövlət proqramında göstərildiyi kimi 

2014-2015-ciillərdəölkəiqtisadiyyatına qoyulacaq investisiya qoyuluşunun 60%-nin 

regionlara (Bakı-Sumqayıt regionundan kənara) istiqamətləndirilməsiçox müsbət haldır və 

bu proses gələcəkdə də davam etdirilməlidir. Bu, regionlarda iqtisadi və sosial inkişafda 

canlanmaya səbəb olardı və onların mövcud potensialından genişistifadəyəşərait yaradardı. 

Fikirimizcə, bu məsələlələrdə sərhəd rayonları xüsusi diqqətdə olmalıdır. Bu rayonların 

iqtisadi və sosial inkişafına ayrılan vəsait sürətlə artırılmalıdır. Xüsusən xariciinvestorların 

bu rayonlara istiqamətləndirilməsi daha məqsədəuyğun olardı. Bu regionların iqtisadi və 
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sosial canlanmasıilə yanaşı, onların xariciəlaqələrinin güclənməsi. Dünya iqtisadiinteqrasi-

yasına qoşulmasıüçün əlverişlişərait yaratmış olardı. Xarici kapital bizcə bu sahədəən güclü 

vasitədir və müasir səviyyədəinkişaf deməkdir. Bu isə hər bir region üçün son dərəcə 

vacibdir. Sərhəd rayonlarında iqtisadi və sosial inkişafın sürətləndirilməsi həm də 

sərhədlərimizin gücləndirilməsi deməkdir, əhalinin digər region vəşəhərlərə axınının 

qarşısının alınması deməkdir. Bu xüsusən indiki dövrdə, erməni təcavüzünə məruz 

qaldığımız bir dövrdə son dərəcə vacibdir. Sərhəd rayonlarımız nə qədər güclüinkişaf 

edərsə, infrastruktur sərhədlərdə nə qədər güclü olarsa, sərhədlərimiz də bir o qədər güclü və 

daha etibarlı qorunmuş olar. 

Regionlara, o cümlədən sərhəd rayonlarına investisiya qoyuluşları sahəsində verilən 

üstünlüklərdən danışarkən təbii ki, kredit verilməsişərtlərində müəyyən güzəştlər olmalı və 

bu rayonlara əsaslı maliyyə yardımı edilməlidir. Bu məqsədləəvvəla istər dövlət, istərsə 

dəözəl maliyyə mənbələrindən bu rayonlara ayrılan maliyyə vəsaitlərinin həcmiəsaslı 

surətdə artırılmalı, ondan səmərəliistifadə təmin edilməlidir. İkinci, kredit verilməsində ciddi 

güzəştlər edilməli və hətta bəzi strateji rayon və sahələrin inkişafına dövlət tərəfindən ya 

faizsiz, ya da cüzi faizlərlə uzun müddətli (15-20 ilə) kreditlər verilməsi məqsədəuyğun 

olardı. Hazırda kreditlərin verilməsişərtlərində və mexanizmində, ödəniləcək faizlərin 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, geri qaytarılmasında və digər sahələrdə müəyyən 

nöqsanlar vardır ki, bu da regionların sosial-iqtisadiinkişafına öz mənfi təsirini göstərmək-

dədir. Bu baxımdan bizim fikirimizcə birinci növbədə kredit verilməsişərtləri və mexa-

nizmiəsaslı surətdə sadələşdirilməli, bürokratik əngəllər aradan götürülməli və sahibkarlara 

təmənnasız lazımi köməklik edilməlidir. İkincisi, hazırda tətbiq olunan 7% ödəmə dərə-

cələrinin ən azı 2 dəfə azaldılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Bu, ölkədə sahibkarlığın, 

xüsusilə kənd rayonlarında fəaliyyət göstərən sahibkarlığıninkişafına böyük kömək olardı. 

Ümumiyyətlə, kənd rayonlarına və kənd təsərrüfatı məhsullarıistehsalıilə məşğul olan kənd 

sahibkarlarına güclü maliyyə yardım olunmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, onların istehsal  

şəraiti  mürəkkəbdir, istehsalın özünün spesifik xüsusiyyətləri var vəistehsalın nəticəsi 

müəyyən dərəcədə təbii proseslərdən asılıdır. Deməli kənd sahibkarlarına xüsusi diqqət və 

kömək lazımdır. Kənddə sahibkarlığın inkişafı elə regionların inkişafı deməkdir, kəndin 

sosial problemlərinin həlli deməkdir. Ona görə dəölkənin kredit siyasəti və kredit 
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mexanizmindəmüasir Azərbaycan reallağına uyğun əsaslı dəyişiklik aparılmalı 

vəölkədəsahibkarlığın və birinci növbədə kənddə sahibkarlığın inkişafına geniş meydan 

verilməlidir. 

Regionların sosial-iqtisadiinkişafının ən başlıca məsələlərindən biri də rayonlarda 

müasir tələblər baxımından istehsal və sosial infrastrukturların yaradılması məsələsidir. Bu 

sahədə də hazırda respublikanın regionları arasında çox qeyri-bərabərlik vardır. Əsas 

infrastruktur potensialı Bakı-Sumqayıtda cəmləşmiş və digər regionlarda bu məsələnin 

inkişafıçox pis vəziyyətdədir. Beləkiəksər regionlarda istər iqtisadi, istərsə də sosial obyekt 

və xidmət sahələriçox pis inkişaf etmiş və müasir dünya svilizasiyasından müqayisə 

olunmaz dərəcədə aşağıdır və bəzən bir növ orta əsrləri xatırladır. Xüsusilə, ucqar dağ 

rayonlarında vəziyyət məhz belədir. Müasir informasiya və telekommunikasiya texnologi-

yalarının genişinkişaf etdiyi, kompüter vəinternet xidmətlərinin geniş vüsət aldığı bir dövrdə 

bizim çox rayonlarımızda adı sosial obyektlər, münasib yollar və xidmət servizi belə 

yoxdur. Qaz, işıq, su təminatı pisdir. Bəzi dağ kəndlərimiz bir növ müasir sivilizasiyadan 

kənarda qalmışdır. Əlbəttə, bunlar çox pisdir vəinsanların formalaşmasında, ümumiinkişaf 

səviyyəsi və psixologiyasında kəskin fərqlərə səbəb olur. 

Müasir iqtisadiinfrastruktur olmamasıistehsal olunan məhsulların vaxtında istehlakçıya 

çatıdırlmasına, onların uzun müddət reallaşdırıla bilməməsiüzündən keyfiyyətin 

itirilməsinə, müasir estetik zövqü oxşayan formada məhsulların qablaşdırıla bilməməsi, 

müasir emal sənaye müəssisələrin olmaması səbəbindən istehsal olunan xammal 

məhsulların lazımi səviyyədə emalı həyata keçirilə bilmir, ümumiinkişaf tsikli pozulur. 

İnfrastrukturun həddən artıq zəif olmasıüzündən istər emal olunan məhsulların, istərsə də 

xammal məhsulların vaxtında daxili və xarici bazara çatdırıla bilməməsi nəticə etibarıiləistər 

ayrı-ayrı müəssisələr üzrə, istərsə də bütövlükdə regionlar üzrəiqtisadi səmərəliliyi aşağı 

salır vəümumiinkişafa mənfi təsir edir. 

Heç də təsadüfi deyil ki, Qərb ölkələri bir sahəüzrəistehsalı planlaşdırarkən birinci 

növbədə o sahəyə xidmət edən infrastruktur kompleksini planlaşdırır və onun tikilməsini 

təmin edirlər. Bu belə də olmalıdır. Çünki, müasir infrastuktur olmayan yerdəistehsal nə 

qədər güclü olsa belə o lazımi səmərə verə bilməz. Məhz infrastruktur istehsalı tamamlayan, 

onu müasir tədbirlər baxımından formalaşdırıb istehlakçıya çatdıran vacib bir xalq 
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təsərrüfatı sahəsidir. Bu sahə nə qədər güclü və müasirdirsə, son nəticə də bir o qədər 

yüksək olur. Bununla beləinfrastruktura təkcəiqtisadiinkişaf və səmərə baxımından 

yanaşmaq lazım deyil. Müasir infrastruktur həm dəinsanların mədəniinkişafı və 

kənddəinqilabdır, sivilizasiyadır, kəndləşəhərin yaxınlaşmasının vacib ünsürüdür. Ona görə 

də bu məsələyə Azərbaycanda iqtisadi və sosial mühütin inqilabi dəyişdirilməsinin ən vacib 

tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Azərbaycan kəndi və kənd əhalisi buna böyük ehtiyac 

hiss edir. Buməqsədlə birinci növbədə bu sahəyə ayrılan maliyyə vəsaitiəsaslı surətdə 

artırılmalıdır. Xüsusilə, dövlət maliyyələşməsinə, xariciinvestisiyaların bıı sahəyəistiqa-

mətləndirilməsinə böyük zərurət vardır. İkincisi, kənd sahibkarlarına, yerli bələdiyyələrə bu 

istiqamətdəiş görmək üçün lazımişərait yaradılmalıdır, bütün bürokratik əngəllər aradan 

götürülməli və yuxarıda deyildiyi kimi kredit siyasətində regionlara əsaslı güzəştlər nəzərə 

tutulmalıdır. Üçüncüsü, kəndlərin işıq, qaz, telefon və rabitə qovşaqlan təminatıəsaslı surət-

də yaxşılaşdırılmalı, informasiya telekommunikasiya va xidmət serviziişlərinin təşkili 

sürətləndirilməlidir. 

Aparılan araşdırmalardan görünür ki, regional fərqlər həm dəözünü regionlar 

üzrəəmək haqqının səviyyəsində, adambaşına düşən ailə büdcəsinin həcmindəözünü kəskin 

surətdə göstərir[19, 23, 33]. Beləki, işsizliyin geniş xarakter aldığı region və rayonlarda 

digər sahələrdə olduğu kimiəmək haqqı və real gəlirlərin həcmi Bakı-Sumqayıt rayonuna 

nisbətənçox aşağıdır.  

Göründüyü kimi fərqlər böyükdür və bu birinci növbədə regionlarda iş yerləri, əmək 

qabiliyyətliəhalinin işlə təmin olunma dərəcəsi vəişsizliyin səviyyəsiiləəlaqədardır. Bakıda 

nisbətən işsizlik səviyyəsi aşağı olduğuna, əsasən iş yerləri burada cəmləşdiyinə görə 

(hərçənd burada da elə yüksək deyil) əmək haqqının səviyyəsi də burada nisbətən 

yüksəkdir. Əlbəttə, bu yaxşı hal deyil və göstərir ki, işsizlik dərəcəsi həddən artıq yüksəkdir. 

Təqribən digər regionlarda da eyni vəziyyətdir. Hətta bəzi dağ rayonlarında demək olar ki, 

əhalibütövlükdəişsizdir (şəxsi həyətyanı təsərrüfat nəzərə alınmazsa). Ona görəelə regionlar 

üzrə ailə büdcəsi kəskin surətdə fərqlənir, əhalinin tədiyyə qabiliyyəti son dərəcə aşağıdır və 

təbii ki, bu da özünü aşağı həyat səviyyəsində göstərir. Ona görə dəölkədəümumiinkişafı 

sürətləndirmək, regionlar üzrə ailə büdcəsindəki kəskin fərqlərin aradan götürülməsi və 

müəyyən dərəcədə yaxınlaşdırılmasıüçün birinci növbədə bütövlükdəölkədə, o cümlədən 
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dağrayonlarında iş yerlərinin açılması vəəhalinin işlə təmin edilməsi lazımdır. İş yerləri 

açılmalıdır ki, iş qabiliyyətiliəhaliictimai faydalıəməyə cəlb edilsin, maaş alsın və ailə 

büdcəsi artsın. İş yerlərinin olmasıüçün isəyeniiqtisadivəsosial obyektlərin tikilib işə 

salınması, yerli resurslann hərəkətəgətirilməsi, infrastruktur və serviz xidmətlərinin 

genişləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Bu məqsədləistər dövlət xəttiilə, istərsə dəözəl sektor 

xəttiilə regionlara güclü kapital qoyuluşuna böyük ehtiyac vardır. Sahibkarlığıninkişafında 

bütün bürokratik əngəllər aradan qaldırılmalı, sahibkarlığın inkişafını tənzimləyən hüquqi 

baza və qanunlar son dərəcə sadələşdirilməlivəsahibkarlığa meydan verilməlidir. 

Ailə büdcəsi vəəhalinin real gəlirlərinin səviyyəsindəki regional fərqlərdən və bu 

fərqlərin inkişaf yoluilə aradan götürülməsi vəölkədəəmək haqqı sisteminin təkmilləş-

dirilməsiistiqamətində görüləcək tədbirlər sistemindən danışarkən bir məsələni də qeyd 

etrnək yerinə düşərdi. Beləki, regionlara, xüsusilə dağ rayonlarıvə kəndlərinəixtisaslıişçi 

qüvvəsi cəlb etmək, onların orada işləməsiüçün stimul yaratmaq məqsədilə bizim fikri-

mizcəəmək haqqı sistemində differensial yanaşmaya böyük ehtiyac vardır. Yəni, eyniiş 

müqabilindəəmək haqqının hesablanmasında region əmsalları tətbiq edilməlidir. Fikrimizcə 

dağ kəndləri və sərhəd rayonlarında işləyən yüksəkixtisaslımütəxəssislərə paytaxt və 

mərkəz rayonlarıiləmüqayisədə verilənəmək haqqının səviyyəsiən azıikinin birə (2:1) 

nisbətində olmalıdır. Bu baxımdan bizə görə respublika ərazisi və regionlarının bir birindən 

kəskin surətdə fərqləndiyini nəzərə alaraq mütəxəssis kadırlara əmək haqqımüəyyənləş-

dirilməsində azı 4 qrup region əmsalının tətbiqi məqsədəuyğun olardı (dağ və sərhəd 

kəndləri, dağətəyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası vəKür-Araz ovalığında yerləşən isti aran 

kəndləri və yerdə qalan digərrayonlar). Məncə, bu həm sosial ədalət baxımından, həm 

məhsuldar qüvvələrinəraziüzrə yerləşdirilməsində stimul yaratmaq baxımından, həm 

dəkeyfiyyət baxımından düzgün addım olardı. Qeyd etmək lazımdır ki, əmək haqqı siste-

mində regional əmsallardan istifadə hələ Sovet dövründə geniştətbiq olunurdu. Məsələn, 

ölkənin Uzaq Şərq, Şimal rayonlarında istehsal və yaşayışşəraitiçox sərt olduğuna, 

mərkəzdən çox uzaqlarda yerləşdiyinəvə sosialinkişaf baxımından aşağı səviyyədə 

olduğuna görə bu regionlardaişləyənistər mütəxəssis, istərsə də adiişçilərəəmək haqqı 

hesablanmasında regionaləmsallardan istifadə olunmaqla hərn dəəlavə sosial güzəştlər 

edilirdi. Təbii ki, köhnə SSRİ-nin varisi olan Rusiyada həmin qayda yenə dətətbiq olunur 
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vəəksinəiqtisadi-sosial siyasətdə differensiyasiya daha da genişlənir. Düzdür, Azərbaycan 

Rusiya deyil, o kiçik bir ölkədir. Lakin yuxarıdadeyildiyikimi təbiiiqlim şəraiti vəiqtisadi 

resurslara görə onun regionlarıbir-birindənəsas surətdəfərqlənirlər. 

Ümumiyyətlə, təcrübə göstərir ki, bütün məsələlərdə differensial yanaşma daha 

məqsədəuyğundur və bir qayda olaraq müsbət nəticə verir. 

Regionlar üzrəiqtisadi sosial inkişafa differensial yanaşma təbii ki, regionların 

iqlisadiyyatında həmdəəsaslı struktur dəyişiklikliyinə səbəb olacaqdır. Belə ki, hər bir 

region hər-yerliiqtisadi potensial, həm struktura, həm həcm vəistehsal xarakterinə görə bir-

birindən köklü surətdə fərqlənir. Məhz bu fərqlənməyə uyğun olaraqda, istehsal strukturu 

formalaşmalı vəinkişaf etməlidir. İstehsal strukturun formalaşmasında sahələr və regionlar 

üzrəixtisaslaşma təbii ki, xüsusi rol oynayacaqdır. Çünkiiqtisadi strukturun formalaş-

dırılması vəinkişafında əməkbölgüsünün ən vacib növlərindən biri olan ixtisaslaşma 

probleminin düzgün həlliən vacib şərtlərdən biridir. Xüsusiləiqtisadiyyatı 

aqrarxarakterliregionlarda ixtisaslaşmanın istehsal strukturunun formalaşmasındaroludaha 

böyükdür. Təsadüfi deyil ki, kənd rayonlarının əksəriyyətindəiqtisadistruktur bir-birindən 

fərqlənir vəinkişaf səviyyəsi müxtəlifdir. Əlbəttə, bu belədə olmalıdır. Söhbət hər bir 

regionda yerli potensiala uyğun səmərəliiqtisadistrukturdan, intensiv inkişaf və yüksək 

həyat səviyyəsindən gedir. İqtisadi struktur siyasəti elə aparılmalıdır ki, birinci növbədə 

yerliiqtisadipotensialdansəmərəliistifadəyəimkanversin, ikincinövbədə regionda məhsuldar 

qüvvələrin kompleks inkişafı təmin edilsin, üçüncüsüölkənin digər regionlarıilədüzgün 

inteqrasiya olunsun, dördüncüsü regionlarda sosial sferanın inkişafına təkanversin. Ona görə 

də hər bir ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf proqramı hazırlanarkənistehsal struktur siyasətinə 

düzgün diqqət yetirilməli vəümumiiqtisadi siyasətin vacib tərkib hissəsi olmalıdır. 

Strukturlar arasında düzgüniqtisadi münasibətlər qurulması, birinin inkişafının digərinin 

inkişafına təkan verməsi və onu 

tamamlamasıregiondaməhsuldarqüvvələrinkompleksinkişafının təmin edilməsi deməkdir. 

Xüsusiləkəndtəsərrüfatı məhsullarıistehsalısahələriiləbuməhsullarıemal edən infrastrukturlar 

arasında iqtisadiəlaqələrindüzgünqurulmasısondərəcə vacibdir. Emal sənaye sahələri, 

sosialinfrastrukturvəaqroserviz xidməti elə təşkil edilməlidir ki, kənd 

təsərrüfatıməhsullarıistehsalınagenişköməkgöstərsin, onuninkişafınıstimullaşdırsın. 
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Bu baxımdan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yenidən təşkili və xüsusi Aqrolizinq 

xidmətinin yaradılması haqqında xüsusi Prezident fərmanının verilməsişübhəsiz böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu kənd təsərrüfatında mövcud problemlərin həllində, kənd 

təsərrüfatıilə kənd təsərrüfatına xidmət edən istehsal və xidmət sahələri arasında intensiv 

iqtisadi münasibətlərin yaranmasına, kənd əməkçilərinə və fermerlərəöz istehsalını yenidən 

qurmağa vəinkişaf etdirməyə böyük kömək edəcək və təbii ki, müəyyən struktur 

dəyişiklikliyinə səbəb olacaqdır. Şübhəsiz bu işdə strateji sahələrə xüsusi diqqət yetiriləcək 

və onların digər sahələrin inkişafına təsiri artmış olacaqdır. Fikrimizcə, hər bir rayonda 

rayonun relyef, iqlim şəraiti vəistehsal istiqamətinə (ixtisaslaşmaya) uyğun olaraq yüksək 

səviyyədə Aqroserviz xidməti təşkil edilməlidir. Hətta lazım gəldikdə rayon daxilində mikro 

səviyyəli Aqroserviz təşkilatlarının yaranmasına ehtiyac vardır. Belə differensiyasiya işlərin 

daha yüksək səviyyədə qurulmasına şərait yaradardı. Məsələnin buşəkildə qoyuluşu təbii ki, 

yerliiqtisadi resurslardan səmərəliistifadə etməklə yeniistehsal strukturlarının yaranmasına 

təkan verərdi. Çünki hazırda lazımi aqroserviz xidmətlərinin olmamasıüzündən bəziistehsal 

sahələriinkişaf edə bilmir, istehsal strukturu yerli potensiala uyğun formalaşmır və regional 

inkişaf səviyyəsi aşağı düşür. Bütün bu deyilənləri yekunlaşdıraraq struktur siyasəti və 

dəyişmələrinin ən vacib amillərini təsnifləşdirsək, onlar bunlardır:1) yerli potensialdan 

səmərəliistifadənin təşkili; 2) intensiv inkişaf və yüksək iqtisadi səmərə; 3) istehsal sahələri 

arasında düzgün iqtisadi münasibətlərin qurulması və kompleks inkişaf;4) infrastuktur və 

sosial sferanın əsaslıinkişafı;5) yüksək məşğulluq vəəmək ehtiyatlarının ictimai 

faydalıəməyə cəlb edilməsi; 6) ölkəiqtisadiyyatına düzgün inteqrasiya;7) regionlarda yüksək 

sosial inkişaf səviyyəsinin təmin edilməsi və s. 

Göründüyü kimi regional siyasət bir növ struktur siyasətini müəyyənləşdirir və 

struktur siyasətiisəöz növbəsində regional siyasəti tamamlayır vəinkişaf etdirir. Yəni hər iki 

siyasət formasıümumiiqtisadi siyasətin vacib tərkib hissəsi olub, biri digərinin həyata 

keçirilməsiüçün şərtdir. 

3.2. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət disparitetinin aradan 

qaldırılması yolları 

Aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəsahibkarlıqfəaliyyətinininkişafetdirilməsiüçünilknövbədəonlaralazımgələn
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maddi-texnikiresurslarınqiymətləritənzimləməli, dahadoğrusu, 

həminresurslarınaşağıqiymətlərləonlarasatışıtəminolunmalıdır. Fikrimizcə, aqrar-

sənaye kompleksi sistemindəfəaliyyətgöstərənsahibkarlarüçünmaddi-

texnikiresurslarınucuzlaşdırılmasıməqsədiilətənzimləməsiyasətihəyatakeçirilməlidir. 

Bu, ondanirəligəlirki, 

sonillərkəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalınaçəkilənxərclərinstrukturundamaterialm

əsariflərininxüsusiçəkisixeyliartmışdır. Məsələn, 2009-cuilləmüqayisədə 2014-

cüildəbitkiçilikməhsullarınınistehsalınaçəkilənməsariflərinstrukturundamaterialməsar

iflərininxüsusiçəkisi 56,4 %-dən 60,0 %-əqədərartmışdır. 

Həmindövrdəmaterialməsariflərininözününstrukturununtəhliligöstərirki, 

toxumvəəməkmateriallarınaçəkilənməsariflərinxüsusiçəkisi 22,5 %-dən 23,2 %-ə, 

yeminxüsusiçəkisi 17,2 %-dən 19,5 %-əqədərartmışdır. 

Birtərəfdənkəndtəsərrüfatıməhsullarınınsatışızamanımeydanaçıxanproblemlər 

(istehsalçılarınyerliemalmüəssisələrinininhisarçımövqeləriiləqarşılaşmaları, 

özməhsullarınıəlverişlibazarlardareallaşdırmaqimkanalırınınmövcudolmamasıvəs.), 

başqabirtərəfdənisə, 

məhsullarınistehsalınaçəkilənmaterialməsariflərininartmasıistehsalçılarageniştəkrarist

ehsalıhəyatakeçirməkdənötrükifayətqədərgəlirəldəetməyəimkanvermir. 

Beləşəraitdəqyimətlərdədəözstimullaşdırıcıfunksiyasınıyerinəyetirmir. 

Onagörədəhesabedirikki, ölkəninaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəfəaliyyətgöstərənsahibkarlarınqarşılaşdıqlarıbuçətinliklərnəzərəalınmaqlad

övləttərəfindənqiymətlərintənzəimlənməsiməqsədiləkomplekstədbirlərişlənibhazırlan

malıvəhəyatakeçirilməlidir. Butədbirlərsisteminəaşağıdakılarıaidetməkolar: 

- 

emalmüəssisələriiləhəminemalmüəssisələrininyerləşdiyiərazidəkəndtəsərrüfatıməhsul

larınınistehsalıiləməşğulolansahibkarlararasındaqiymətlərinmüəyyənləşməsizamanım

eydanaçıxanmünasibətlərinaraşdırılması, 

məhsullaraqiymətlərinformalaşmasızamanıinhisarçı (diqtəedici) 

mövqetutanemalmüəssi-

sələrinininhisarçılığınıaradanqaldırmaqdanötrühəminməhsullarınminimumalışqiymət
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səviyyəsininqanunvericilikyoluilətəsbitolunması; kəndtəsərrüfatıməhsul-

larınıntəsbitolunmuşminimumalışqiymətsəviyyəsindənaşağıqiymətəməhsulalanemal

müəssisələrinəqarşıinzibatixarakterlitədbirlərintətbiqolunması; 

- kəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalındaistifadəolunanmaddi-

texnikiresurslarındövlətinmaliyyəimkanlarıdaxilindəistehsalçılaragüzəştliqiymətlərləs

atışınıntəşkili; 

- 

kəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalıiləməşğulolansahibkarlaraaqroservisxidmətigöstərə

ntəşkilatlarıngöstərdiklərixidmətinqiymətininhəmintəşkilatlarıngeniştəkraristehsalıhə

yatakeçirməkimkanlarınəzərəalınmaqlayuxarıdanməhdudlaşdırılması; 

- yerlikəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınaonlarınistehsaletidyiməhsul-

larınəhəmiyyətliliyinəzərəalınmaqla, dövlətinmaliyyəimkanlarıdaxilindəyardım-

larıngöstərilməsi; 

xariciölkələrdənölkəmizinbazarlarınadaxilolanistehsalçılarlamüqayisədəyerliistehsalç

ılarınrəqabətqabiliyyətliliyinintəminolunmasıüçünonlarasubsidiyaların, 

dotasiyalarınvəsubvensiyalarınverilməsi; 

- xariciölkələrdənistehlakçılarıntələblərinəcavabverməyənməhsullarınölkə-

mizinbazarlarınadaxilolmasınınqarşısınınalınması; buonlarındempinqqiymət-

lərinəözməhsullarınıreallaşdırılmasınınqarşısınıalabilərvəyerliistehsal-

çılarınməhsullarınadaxilibazardaformalaşanqiymətsəviyyələrininyüksəlişinəgətiribçıx

armağaimkanverər. 

Sadalanantədbirlərsistemininhəyatakeçirilməsiölkəninaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəformalaşmışqiymətuyğunsuzluğununaradangötürülməsinəimkanverməkləy

anaşı, aqrar-sənaye kompleksi sistemindəbazarmünasibətlərinindərinləş-

dirilməsinəvəsözügedənbölmədəsahibkarlığıninkişafınagüclütəkanverəbilər. 

Qiymətuyğunsuzluğunuaradangötürməkdənötrütənzimlənmətədbirlərininhəyatakeçiri

ləmsizamanıonaçalışmaqlazımdırki, 

bazarmexanizmiəsasındainkişafiqtisadiinkişafınstrateciəsasıolaraqqalsın. 

Bucürinkişafıntəminolunmasındayeniformalaşdırılacaqqiymətlərdənvətətbiqolunanqi

ymətsistemindənçoxşeyasılıdır.  
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Aqrar-sənaye kompleksi 

sistemiiləsənayesahələriarasındaqiymətuyğunsuzluğununaradanqaldırılmasıməqsədiiləəvvəl

dəqeydetdiyimizkimi, müxtəlifqiymətnövlərininbiri-

biriləəlaqəlişəkildətətbiqinəciddifikirverilməlidir. 

Əvvəldənəzərdənkeçirdiyimizqiyətlərləyanaşı, aqrar-sənaye kompleksi sistemindəməqsədli, 

astanavəgirovqiymətləridətətbiqolunmalıdır. Sahibkarlıqfəaliyyətinininkişafı, əslində, 

buqiymətnövlərinitətbiqetmədənmümkündeyil. 

Məqsədliqiymətgeniştəkraristehsalıhəyatakeçirilməsinə, 

kəndtəsərrüfatıməhsullarınınqiymətləriiləhəminməhsullarıistehsaletməkdənötrülazımgələnis

tehsalvasitələrininqiymətləriarasındaparitetliyintəminolunmasınaimkanverənqiymətdir. 

Kəndtəsərrüfatıməhsullarınaformalaşanqiymətlərgeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməyəimkan

vermədikdədövlətistehsalçılaraverdiyidotasiyalar, 

subsidiyalarvəsubvensiyalarvasitəsiləonlarınqiymətləriniməqsədliqyimətsəviyyə-

sinəçatdırmalıvəistehsalçılarageniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxı-

mındanəlverişlişəraityaratmalıdır. 

Ölkəmizinaqrar-sənaye kompleksi 

sistemininreallaqlırınəzərəalınmaqlaqiymətuyğunsuzluğununaradanqaldırılması, 

eynizamandasahibkarlıqfəaliyyətinindövlətqiyməttənzimlənməsimexanizmininişlənib

hazırlanması, 

busahədəhəmdəbazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyixariciölkələrintəcrübəsiniöyrənməyi

tələbedir.  

Bazariqtisadiyyatınıninkişafetidyiölkələrinaqrar-sənaye kompleksi siste-

mindəsahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolanstrukturlarınməhsullarınaqiymət-

əmələgəlməsihaqqındadanışarkənqeydetməklazımdırki, 

həminölkələrdəkəndtəsərrüfatıməhsullarınaqiymətəmələgəlməsininmüasirkonsepsiya

sındaqiymətlərinformalaşdırılmasına, 

onlarıntənzimlənməsinədövlətinmüdaxiləsinəzərdətutulur. 

Tədqiqatgöstərirki, inkişafetmişkapitalistölkələrindədövlətaqrar-sənaye 

kompleksi 

sistemindəsahibkarlıqfəaliyyətinitənzimləməküçünqiymətlərinaşağıvəyuxarısəviyyələ
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rinimüəyyənləşdirir, 

sahibkarlarairəlicədənmüəyyənləşdirilmişkonkretnövməhsullarüzrədotasiyavəkompe

nsasiyalarınverilməsinihəyatakeçirirvəbu, 

müxtəlifölkələrüzrəmüxtəlifsəviyyələrdədəyişir. Məsələn, 

əməkdaşlıqvəinkişaftəşkilatınadaxilolanölkələrüzrə 2010-2014-

cüillərərzindəortahesablakəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınaayrılansubsidiya-

larınvədotasiyalarınməbləği 272563 mln. dollartəşkiletmişdirki, 

budahəminölkələrdəistehsalolunankəndtəsərrüfatıməhsullarınındəyərinin 35%-

nəbərabərolmuşdur. 

HəminillərərzindəortahesablabugöstəricininsəviyyəsiAvropaİttifaqınadaxilolanölkələ

rüzrə 115330 mln. dollarvəyaxud 39 %, AmerikaBirləşmişŞtatlarıüzrə 55433 mln. 

dollarvəyaxud 25 %, Avstraliyaüzrə 1135 mln. dollarvəyaxud 6 %, Kanadaüzrə 9709 

mln. dollarvəyaxud 18 %, Yaponiyaüzrə 53809 mln. dollarvəyaxud 61 %, 

CənubiKoreyaüzrə 18935 mln. dollarvəyaxud 66 %, Meksikaüzrə 4515 mln. 

dollarvəyaxud 15 %, YeniZelandiyaüzrə 77 mln. dollarvəyaxud 1 %, Çexiyaüzrə 849 

mln. dollarvəyaxud 24 %, Macarıstanüzrə 1151 mln. dollarvəyaxud 23 %, 

İslandiyaüzrə 161 mln. dollarvəyaxud 67 %, Norveçüzrə 2511 mln. dollarvəyaxud 67 

%, Polşaüzrə 2584 mln. dollarvəyaxud 19 %, Slovakiyaüzrə 984 mln. dollarvəyaxud 

25 %, İsveçrəüzrə 7707 mln. dollarvəyaxud 23 % təşkiletmişdir. 

Sadalananbüölkələrüzrəkəndtəsərrüfatıməhsullarıistehsalçılarınımüdafiəməq-

sədiləayrılanvəsaitlərindahaçoxhissəsiqiymətlərintənzimlənməsivəyaxudmüdafiəsimə

qsədiləayrılır. 

AmerikaBirləşmişŞtatlarında 2009-2014-cüillərərzindəaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəsahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolanlarımüdafiəməqsədiləayrılanmaliyyəvəs

aitininməbləği 182,8 mlrd. dollartəşkiledir (hərilüçün 22,9 mlrd. dollar). Bu, 

həminölkədə 2008-2013-cüillərərzindəayrılanvəsaitdən 80,1 mlrd. 

çoxdurvəhəminvəsaitləriçərisindəəvvəlkiillərləmüqayisədəqiymətlərintənzim-

lənməsinəvəyaxudmüdafiəolunmasınavəsaitlər 2 dəfədənçoxartmışdır. Deməli, 

inkişafetmişölkələrdəqiymətlərintənzimlənməsiiləbağlımüdafiətədbirlərinəinkizəifləy

ir, əksinədahadagüclənirvəbu, 
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dahahərtərəflidüşünülmüşvəçeviktənzimləməmexanizmiişləyibhazırlamağıtələbedir. 

Buprosesqeydolunanlarlayanaşıhəmdəmaliyyəvəsaitləritələbedir. 

Bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdəaqrar-sənaye kompleksi siste-

mindəsahibkarlarınistehsaletidyiməhsullarınqiymətlərinitənzimləməkməqsədilədövlət

inverdiyisubsidiyalarınvəəlavəödəmələrinayrı-ayrıkəndtəsərrüfatıməhsul-

larınınqiymətlərindətutduğuxüsusiçəkimüxtəlifsəviyyələrdədəyişir. Məsələn, 

aparılanaraşdırmalargöstərirki, 1994-cüildəİqtisadiƏməkdaşlıqvəİnkişafTəşki-

latınadaxilolanölkələrdəistehsalolunanbuğdanınqiymətindədövlətinverdiyisubsidiyanı

nvəödəmələrinxüsusiçəkisi 48 % təşkiletmişdir. Bugöstəricininsəviy-

yəsisözügedəntəşkilatadaxilolanölkələrdədüyüüzrə 86 %, bitkiyağıüzrə 24 %, 

şəkərüzrə 48 %, südüzrə 62 %, malvədanaətiüzrə 36 %, donuzətiüzrə 22 %, 

quşətiüzrə 14 %, qoyunətiüzrə 45 %, yunüzrə 10 %, yumurtaüzrəisə 14 % 

təşkiletmişdir. Bütövlükdəsadalananməhsullarüzrəhəminildədövlətinverdiyisubsidi-

yalarınvəəlavəödəmələrinməbləğihəminməhsullarındəyərinin 43 %-nitəşkiletmişdir. 

Bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdəqiymətlərinsəviyyəsinəmüxtəlifyollar

lamüdaxiləolunmasınabaxmayaraq, 

qiymətləryenədəbazarınmühümalətikimiqalmaqdadavamedir. Bu, onagörəbelədirki, 

qiymətlərəvvəlcətələbvətəklifintəşkilialtındabazardaformalaşır. 

Dövlətbazariqtisadiyyatışəraitindəəslindəqiymətəmələgəlməsisiyasətideyil, 

kəndtəsərrüfatıvəərzaqməhsullarıistehsalınınlazımihəcmlərdəvənisbətlərdəistehsalıüç

ünilkiniqtisadişəraityaradanaqrarbazarıntənzimlənməsisiyasətinihəyatakeçirir. 

Buzaman, qiymətəslindətənzimləməobyektikimideyil, 

tənzimləməninmühümvasitəsikimiistifadəolunur. 

Bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdədövlətitəmsiledəntənzimləyiciorqanlarbaz

arqiymətəmələgəlməsinəəsaslışəkildəmüdaxiləetmədən, bazarqiymətəmələ-

gəlməsininəsaslarınıdağıtmadantənzimlənmənieləhəyatakeçirirlərki, istehlak-

çılarıngeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımındanmaraqlıolduqlarıgəlirliliksəviyy

əsitəminolunsun. 

Bununüçünmüxtəlifölkələrdəvəölkələrqrupundafərqlisistemlərəmalikqiymətlərinform

alaşmasısiyasətihəyatakeçirilir. 
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Bizimölkəmizdəqiymətlərintənzimlənmədiyiindikişəraitdəbazariqtisadiyyatınıninkişa

fetdiyiölkələrdəvəyaxudölkələrqrupundabuzamanaqədərmövcudolmuşqiyməttənzim-

ləməsiyasətininmexanizmlərininaçıqlanmasıböyükəhəmiyyətkəsbedir. 

Beləmexanizmlərhaqqındatəsəvvürlərəmalikolmaqlaaqrar-sənaye kompleksi 

sistemiiləiqtisadiyyatınbaşqasahələriarasındaformalaşmışqeyriekvivalentəmtəəmübad

iləsininqarşısınıalmaqvəqiymətuyğunsuzluğunuaradangötürməkmümkündür.  

Sahibkarlıqfəaliyyətininqiyməttənzimlənməsi, qiymətsiyasətiAmerikaBir-

ləşmişŞtatlarındakonkretolaraqaşağıdakıkimihəyatakeçirilir: 

buölkəninkəndtəsərrüfatınazirliyihərilistehsalınrenatebelliyininminimumsəviyyəsinint

əminolunmasınaimkanverənqiymətlərləkəndtəsərrüfatıməhsullarınıntədarüküproq-

ramınıişləyibhazırlayır. 

Kəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalıgözlənildiyindənçoxalındıqda, dahadoğrusu, 

təkliftələbiqabaqladıqdabazarqiymətlərininsəviyyəsiirəlicədənmüəyyənləşdirilmişhəd

dənaşağıdüşənzamandövlətfermerlərdənməhsullarınböyükmiqdardaalışınıhəyatakeçir

irvəmüəyyənhaqqmüqabilindəonlarınsaxlanılmasınıhəyatakeçirir. 

Dövlətfermerlərdənbuyollatədarüketdiyikəndtəsərrüfatıvəərzaqməhsullarınıbazarqiy

mətlərininyüksəlişizamanıbazaraçıxarmaqlatəklifiartırırvəbeləliklədəqiymətlərinsəviy

yəsininazaldılmasına, 

əhalininkəndtəsərrüfatıvəərzaqməhsullarınatələbatlarınındahadadolğunödənilməsinəş

əraityaradır. Bunaehtiyacolmadıqdaisə, 

dövlətfermerlərdəntədarükedilmişməhsullarınixracıhaqqındatədbirlərgörür. 

Buölkədəqeydolunanlarlayanaşı, əhalininaztəminatlıtəbəqələrinə, uşaqbağçalarına, 

məktəblərəbirsıraərzaqməhsullarınınpulsuzverilməsihəyatakeçirilirvəyaxudtələbingen

işləndirilməsiproqramıreallaşdırılır. 

İnkişafetmişkəndtəsərrüfatıölkəsiolanABŞ-dabirneçəonilliklərdirki, 

rəsmiolaraqikinövmüdafiəqyimətləritətbiqolunur: məqsədliqiymətlər; 

girovqiymətlərivəyaxudgirovdərəcələri. 

Məqsədliqiymətlər – bəzənonlarıtəminatlıqiymətlərdəadlandırırlar – 

dahaçoxəhəmiyyətkəsbedənməhsulnövlərinətətbiqedilir. 

Buqiymətlərkəndtəsərrüfatıməhsullarınınistehsalınsərfolunanməsrəflərinbərpasınavə
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müəyyənməbləğdəmənfəətəldəedilməsinəyönəldilmişdir.ABŞ-

dafermerlərinistehsaletdiyiməhsul-

larınreallaşdırılmasıbazarqiymətləriiləhəyatakeçirilirvəhəminqiymətlərməqsədliqiym

ətlərdənböyük, ondankiçikvəyaonabərabərolabilər. 

Buölkədəəlaqədardövlətorqanlarıtərəfindənkəndtəsərrüfatıməhsullarınınbazarqiymət-

lərininciddişəkildəmüşahidəsiaparılırvəilinaxırındaməqsədliqiymətləreallaş-

dırmaqiymətiarasındakıfərqbirneçəonilliklərdirki, dövləttərəfindənfermerlərəödənilir. 

Bu, əlbəttə, ozamanbaşverirki, məhsullarınreallaşdırıldığıbazarqiymə-

tininsəviyyəsiməqsədliqiymətinsəviyyəsindənkiçikolsun. Beləliklə, 

reallaşdırmaqiymətininsəviyyəsininməqsədliqiymətləmüqayisədəaşağıolmasısəbəbin

dənfermerindövləttərəfindənəldəetdiyikompensasiyaödəmələrisayəsindəhəminölkələr

infermerləriningeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkimkanıtəminolunurvəməqsədliqiym

ətonunüçünreallığaçevrilir. 

AvropaİqtisadiBirliyinədaxilolanölkələrdəisəbirqədərbaşqaqiymətmexanizmifəa

liyyətdədir. 

Birliyədaxilolanölkələrdəistehsalölçülərinəgörəortavəirifermerlərinmüəyyəngəlirliliks

əviyyəsinətəminatverənməqsədlivəyaxudirəlicədənmüəyyənedilənqiymətlərmüəyyənl

əşdirilir. 

Buölkələrqrupundaminimalqiymətlərfunksiyasınımüdaxiləvəyaxudintervensiyaqiymə

tləriyerinəyetirir. 

Bazarqyimətləribuqiymətlərdənaşağıdüşənzamandövləttədarüktəşkilatlarıməhsullarıf

ermerlərdəntədarükedirlər. 

İrəlicədənmüəyyənləşdirilmişqiymətlərləhəyatakeçiriləndövləttədarükübazarqiymətlə

rininqeydolunmuşminimumsəviyyədənaşağıdüşməsininqarşısınıalantəsirlivasitəkimii

stifadəolunur. 

Bazariqtisadiyyatınıninkişafetidyiölkələrdəkəndtəsərrüfatıməhsullarınaqiymətə

mələgəlməsixüsusiyyətlərinəməqsədliqiymətlərintəsərrüfatilininayrı-

ayrıaylarıüzrəonlarınilliksəviyyəsinin 10 %-

ihəddindədifferensiallaşdırılmasıdaaidedilir. 

Qiymətlərindifferensiallaşdırılmasırealizəolunmuşməhsullarınbilavasitətəsərrüfatdasa
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xlanılmasıməsrəflərinikompensasiyaetmək, 

həmçininkommersiyaqurumlarınavədövlətəməxsusanbarlardaməhsullarınsaxlanılması

xərclərininödənilməsiməqsədilənəzərdətutulmuşdur. Sonuncuhaldaməqsədli 

(təminatlı) 

qiymətlərindifferensiallaşdırılmasıyoluiləsaxlanılmazamanıkəndtəsərrüfatıməhsulları

nınitkilərindəndəyənzərərinqismənkompensasiyasınəzərdətutulur. 

Qeydetməklazımdırki, 

bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiAvropaBirliyiölkələrindəkəndtəsərrüfatıməhsullarınınböyü

kəksəriyyətininqiymətlərinindəyişməsininmüşahidəsiaparılır. 

BuməsələAvropaBirliyiölkələrindəhəminölkələrinmilliorqanlarıtərəfindəndaimiolaraqhəyat

akeçirilir. Beləmüşahidələrəəsaslanmaqla, daimiolaraq «bazarınsağlamlaşdırılması» 

üzrətədbirlərişlənibhazırlanırvəhəyatakeçirilir. Bazarınsağlamlaşdırılmasınaisə, 

məhsullarıntəklifiiləhəminməhsullaraolantələbarasındabalansınmüdafiəsi, 

bazarqiymətlərinitənzimləməkləonlarınarzuolunanintervaldaxilindəsaxlanılmasıəsasındanail

olunur. Bütünbunlarabaxmayaraq, bazariqtisadiyyatınıninkişafetdiyiölkələrdətələb-

təklifmexanizmiəsasındaformalaşanqiymətlərqiymətlərinformalaş-

masınınstratejiəsasıolaraqqalır. 
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NƏTİCƏ 

1. Müasir bazar 

iqtisadiyyatışəraitindətələbəcavabverməyənməhsulistehsalınınartdığıvərespublikamızınərazi

sinin 20%-

dənçoxunuişğalaltındaolduğubirşəraitdəsahələrarasıəlaqələrinqırılmasınəticəsindəməhsulun

qiymətindəkəskinfərqləryaranır. Dövlətiniqtisadiyyataqiymətvasitəsiləmüdaxiləsiolma-

danyaranmışqiymətfərqləriniaradanqaldırmaqqeyrimümkündür. 

Onagörədəiqtisadiyyatınqiymətvasitəsilədövləttənzimlənməsizamanıaşağıdakılaranailolunu

r:   

- müharibə dövründə pulun dəyərsizləşməsi nəticəsində qiymətlərin inflyasiyahesabına 

artımının qarşısının alınması, müxtəlif növ əmtəə (iş və xidmətlər) üzərində qiymət 

disproporsiyasının aradan qaldırılması; 

- istehsalın inkişafında zəruri nisbətə nail olunması; 

- qiymətlərin proporsional artımını genişləndirən əmək haqqının artımının 

çətinləşdirilməsi; 

 - dövlət nəzarətində olan istehsalın subsidiyalaşdırılması, inkişafdan qalmış sahələrin 

(ilk növbədə aqrar-sənaye kompleksi sisteminin) xarici rəqabətdən qorunması, xarici 

iqtisadi fəaliyyətə təsir etmək; 

- sosial-iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün büdcə vəsaitlərinin səfərbər 

edilməsi. 

2. Respublikamızdabazarmünasibətlərişəratində əsas problem olan 

kəndtəsərrüfatıməhsulları istehsalının azalmasının qarşısının alınması, onun sabitləşdirilməsi 

və inkişafetdirilməsi probleminin həlli üçün yalnız təbii inhisar məhsullarına deyil, milli 

iqtisadiyyatımızda öz kəmiyyətini saxlayan digər məhsullar üzərində də dövlət tərəfindən 

qiymətlərin təyin edilməsi və tənzimlənməsi zəruridir.  

3.İnhisar müəssisələrlə rəqabəti çətinləşdirən qiymətlərin tənzimlənməsindən dövlətin 

tam imtina etməsi yol verilməzdir. Cəmiyyətinxoşrifahıüçün müasir iqtisadi şəraitdə 

qiymətlərin birbaşa dövlət tənzimlənməsi zəruriliyi gücləndirilməlidir.  

4. Dünyatəcrübəsindənməlumolduğukimi,ABŞ-da son 10-15 il ərzində daxili bazarda 

şəkərin pərakəndə satış qiyməti ciddi nəzarətdədirvə onun 1 kq-nın 1 dollardan (92-102 
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sent) artıq artmasına yol verilmir. Bu məqsədlə dövlət subsidiyaları ayrılır və digər 

məhdudiyyətlər tətbiq edilir. ABŞ-

ınbutəcrübəsindənrespublikamızdaistifadəedilməsiməqsədəuyğunolardı. 

5. 

AzərbaycanRespublikasındasonillərmövcudreallıqlarnəzərəalınaraqqiymətlərindövləttənzim

lənməsininaşağıdakıformalarıhəyatakeçirilir:  

- qiymətləri bazar diktəsindən aşağı saxlamağa imkan verən ayrı-ayrı istehsalçılara icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən təsiredilməsi; 

- istehsalçılar, pərakəndə və topdansatış müəssisələri üçün sahələr üzrə diferensiallaş-

dırılmış rentabellik normasının tətbiq edilməsi; 

- inhisarçı müəssisələr üçün son qiymətin təyin edilməsi; 

- qeyri inhisar müəssisələrdə rentabellik səviyyəsinin məhdudlaşdırılması; 

- son hədd qiymət səviyyəsindən aşağı məhsul istehsal edən kənd təsərrüfatı müəssisə-

lərinə və tədarükçülərinə vergi və büdcəyə digər ödənişlər üzrə güzəştlərin tətbiq edilməsi; 

- topdan və pərakəndə ticarət üçün istehsalçıların buraxılış qiymətində ticarət 

əlavəsinin son həddinin müəyyən edilməsi; 

- qiymətin artımının qarşısının alınması üçün onun artım əmsalının müəyyən edilməsi; 

- hüquqi qüvvəyə malik olan istehsal və tədavül xərclərinin vahid nomenklaturasının, 

həmçinin maliyyə nəticəsinin formalaşmasının vahid qaydasının tətbiq edilməsi; 

-  sərbəst qiymətlərin artımının deklarasiya edilməsi.  

6. 2 iyun 1995-ci ildəqəbuledilmiş «Haqsız rəqabət haqqında» 

AzərbaycanRespublikasının Qanununda qiymətləri artırmaq məqsədilə məhsulun 

tədavüldən götürülməsi qadağan edilir. Təsərrüfat subyektlərinin belə fəaliyyəti inhisar 

fəaliyyətinin meydana gəlməsi kimi qiymətləndirilir və bazarda  hakim vəziyyətdən sui-

istifadəyə aid edilir.  

İndi artıq qeyd etmək olar ki, ölkədə eyni vaxtda «bazarda təkan» baş vermədi və 

uyğun qanunvericilik və normativ bazanın yaradılması da daxil olmaqla bazarın formalaş-

ması, rəqabət vasitələri və rəqabət qiymətinin əmələ gəlməsi üzrə ciddi işlərin aparılmasına 

ehtiyac var.  

AzərbaycanRespublikasındahələdə Konstitusiyada göstərilmiş qiymət siyasətinin 
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həyata keçirilməsinin əsasları üçün qanunvericilik bazasını müəyyən edən qiymətin 

əmələgəlməsi haqqında maddə yoxdur. Belə qanunvericilikbazası əksər inkişaf etmiş 

ölkələrdə fəaliyyət göstərir və bir sıra yaxın xarici ölkələrdə də qəbul edilmişdir.  

7. Qiymət siyasətinin formalaşması sahəsində əsas dövlət tədbiri 

kimibirsıraNazirliklərləAzərbaycanRespublikasıKəndTəsərrüfatıNazirliyi arasında 

bağlanmasınıtövsiyəetdiyimiz «Qiymətlərin sabitləşdirilməsi və qarşılıqlı borcun ixtisarı 

üzrə birgə fəaliyyət haqqında» razılıq hesab edilə bilər. Tövsiyəedilənbu razılıq (saziş) 

müvafiq təşkilatlara bir-birinə güzəştli qiymətlərlə məhsul (iş və xidmət) verən və öz 

məhsullarının satışı hesabına bir-birini subsidiyalaşdıran bu təşkilatlara əlaqələndirilmiş 

qiymət siyasəti həyata keçirmək öhdəliyi verəbilər.  

8.Əsas iqtisadi və sosial potensial bir regionda - Bakı-Sumqayıtda cəmlənmiş və 

digər regionlar bir növ unudulmuşdur. Yəni regional inkişafda, regionlar üzrə 

məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində vəiqtisadi-sosial potensialdan səmərəliisti-

fadədə hazırda respublikamızda böyük problemlər vardır. Təbii ki, bu hal belə davam 

edə bilməz və regional inkişafdakı bu disproporsionallıq tezlikləöz həllini tapmalıdır. 

Yəni regionlar arasında mövcud olan köklü fərqlər aradan götürülməli və məhsuldar 

qüvvələrin əraziüzrə kompleks inkişafı təmin edilməlidir. 

Respublikanınregionlarındaistehsalıhəyatakeçirməküçünvacibolanəməkehtiyatla

rında ciddi problemlər yaranır. Demoqrafik və ekoloji tarazlıq pozulur, regionlar bir 

növ «qocalaşır» (yəni cavanlar kəndləri tərk etdiklərindən kənddəəsasən qocalar 

qalır) və həyat tərzi aşağı düşür. Təbii ki, bu ümumiyyətlə və o cümlədən, 

Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə yol verilməzdir və təcili bu problemlərin həlliüçün 

konkret tədbirlər görülməlidir. 

9. Ucqar iqtisadi rayonlarla mərkəziiqtisadi rayonlarda eyni vergi dərəcələrinin 

tətbiqi, eyni pul-kredit siyasətinin aparılması və eyni qiymət mexanizminin tətbiqi 

təbii ki, düz olmazdı. Bu iqtisadi rayonlar arasında iqtisadi və sosial inkişaf baxı-

mından kəskin fərqlərə gətirib çıxarır ki, bu da hazırda ölkəmizdə hiss olunmaqdadır. 

10. Fermerlər müqaviləyə uyğun dövlətə satdıqları məhsullardan əlavəsərbəst 

reallaşdırma yolu iləistehsal etdikləri məhsullara bazarda alıcı tapa bilmədikdə və 

məhsulların reallaşdırılmasında problem yarandıqdada dövlət onları himayə etməli və 
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həmin məhsulların reallaşdırılmasında yardımçı olmalıdır. 

11. Digər sahələrdə olduğu kimiinvestisiya siyasətində də köklü dəyişikliyə 

ehtiyac vardır vəinvestisiya qoyuluşlarıəsasən regionlara, xüsusən sərhəd regionlarına 

istiqamətləndirilməlidir. 

Regionlara, o cümlədən sərhəd rayonlarına investisiya qoyuluşları sahəsində verilən 

üstünlüklərdən danışarkən təbii ki, kredit verilməsişərtlərində müəyyən güzəştlər olmalı və 

bu rayonlara əsaslı maliyyə yardımı edilməlidir. Bu məqsədləəvvəla istər dövlət, istərsə 

dəözəl maliyyə mənbələrindən bu rayonlara ayrılan maliyyə vəsaitlərinin həcmiəsaslı 

surətdə artırılmalı, ondan səmərəliistifadə təmin edilməlidir. İkinci, kredit verilməsində ciddi 

güzəştlər edilməli və hətta bəzi strateji rayon və sahələrin inkişafına dövlət tərəfindən ya 

faizsiz, ya da cüzi faizlərlə uzun müddətli (15-20 ilə) kreditlər verilməsi məqsədəuyğun 

olardı. Hazırda kreditlərin verilməsişərtlərində və mexanizmində, ödəniləcək faizlərin 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, geri qaytarılmasında və digər sahələrdə müəyyən 

nöqsanlar vardır ki, bu da regionların sosial-iqtisadiinkişafına öz mənfi təsirini göstər-

məkdədir. Bu baxımdan fikirimizcə birinci növbədə kredit verilməsişərtləri və 

mexanizmiəsaslı surətdə sadələşdirilməli, bürokratik əngəllər aradan götürülməli və 

sahibkarlara təmənnasız lazımi köməklik edilməlidir. İkincisi, hazırda tətbiq olunan 7% 

ödəmə dərəcələrinin ən azı 2 dəfə azaldılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. 

12. Dağ kəndləri və sərhəd rayonlarında işləyən yüksəkixtisaslımütəxəssislərə paytaxt 

və mərkəz rayonlarıiləmüqayisədə verilənəmək haqqının səviyyəsiən azıikinin birə (2:1) 

nisbətində olmalıdır. Bu baxımdan bizə görə respublika ərazisi və regionlarının bir birindən 

kəskin surətdə fərqləndiyini nəzərə alaraq mütəxəssis kadırlara əmək 

haqqımüəyyənləşdirilməsində azı 4 qrup region əmsalının tətbiqi məqsədəuyğun olardı (dağ 

və sərhəd kəndləri, dağətəyi, Naxçıvan Muxtar respublikası vəKür-Araz ovalığında yerləşən 

isti aran kəndləri və yerdə qalan digərrayonlar). 

13. 

Xariciölkələrdəqiymətlərinformalaşmasısahəsindətəcrübələrivəölkəmizdəbusahədəformalaş

mışreallıqlarnəzərəalınmaqlaqiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqməqsədiilətənzimlənm

ətədbirlərieləhəyatakeçirilməlidirki, bazarqiymətəmələgəlməsininəsaslarıdağılmasın. 

Bununüçün, fikrimizcə, birsıraprinsiplərəriayətolunmalıdır. 
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Həminprinsiplərəaşağıdakılarıaidetməkolar: 

- sahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektlərinməhsullarınasərbəstqiymətəmələ-

gəlməsiiləhəminsubyektlərinməhsullarınınqiymətlərinindövləttərəfindəntənzimlən-

məsininəlaqələndirilməsi; 

- tələbvətəklifmexanizminintəsirialtındabazartarazlıqqiymətlərininformalaşdırılması; 

- qiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqdanötrüaqrar-sənaye kompleksi siste-

mindəfəaliy-

yətgöstərənsahibkarlarınbazaratəklifetdikləriməhsullarınqiymətlərinihesablamaqdanötrünor

mativmetodlardanistifadəedilməsi; 

- 

sahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektləringeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımınd

anzərurigəlirliliksəviyyəsinintəminolunması; 

- aqrar-sənaye kompleksi sistemindəelmi-texnikitərəqqininstimullaşdırılması; 

- aqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəistehsalınsəmərəliliyininyüksəldilməsivəistehsalxərclərininazaldılması; 

- qiymətvəmaliyyə-

kreditmünasibətlərininqarşılıqlıəlaqələndirilməsivəonunoptimallığınanailolunması. 

14. 

Yuxarıdasadalananprinsiplərəriayətolunmaqladövləttərəfindənhəyatakeçirilənqiyməttənziml

ənmətədbirləriaqrar-sənaye kompleksi 

sistemindəaşağıdasadalananvəyerinəyetirilməsimühüməhəmiyyətkəsbedənməsələlərinhəllin

əimkanverməlidir: 

- 

ölkəninəsasnövərzaqməhsullarıiləözünütəminetməsininstimullaşdırılmasıvədövlətinərzaqtə

hlükəsizliyininhəllinənailolunması; 

- kəndtəsərrüfatıiləkəndtəsərrüfatınıistehsalvasitələriilətəminedənsahələr, 

həmçininemalsənayesahələriarasındaəlverişlimübadiləmünasibətlərinənailolunması;  

- kəndtəsərrüfatıiləsənayesahələriarasındamünasibətin – 

əmtəəmübadiləsininekvivalentliyinintəminolunması; 

beləmütənasibliyənailolmadangələcəkdəaqrar-sənaye kompleksi 



92 

sistemininiqtisadiyyatınbaşqasahələriiləmüqayisədəbərabərəsaslarlainkişafınıtəsəvvüretmək

çoxçətindir; 

- 

qiymətuyğunsuzluğunuaradanqaldırmaqyoluiləsahibkarlıqfəaliyyətiiləməşğulolansubyektlə

ringəlirlərininonlarıngeniştəkraristehsalıhəyatakeçirməkbaxımındanzərurisəviyyəyəçatdırıl

ması; 

-elmi-texnikitərəqqininnailiyyətlərindənistifadəolunmasına, istehsalınsəmərəli-

liyininyüksəlişinə, əməkməhsuldarlığınınartırılmasınaköməkliyingöstərilməsi. 
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Сулейманов Ибрагим Юнус оглы 

«Направления механизма цен и его усовершенствование в системе 

агропромышленного комплекса» 

РЕЗЮМЕ 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения списка 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, характеризуется 

степень ее изученности, указываются основные задачи, объект и предмет иссле-

дования. 

Первая глава называется «Теоретические основы формирования механизма 

цен в системе агропромышленного комплекса». В этой главе говорится о роли 

государственно денежном регулировании в развитии системы агропромыш-

ленного комплекса и о сущности механизма цен в агропромышленной комплексной 

системе государства. 

Вторая глава называется «Современное состояние формирования механизма 

цен в системеагропромышленного комплекса Азербайджанской Республики». В 

этой главе анализируется современное состояние цен в системе агропромыш-

ленного комплекса Азербайджанской Республики, и говориться об опыте 

формировании цен агропромышленной комплекснойсистеме в развитых странах. 

В третьей главе говорится о направлениях усовершенствования механизма цен 

в агропромышленной комплекснойсистемев рыночно - экономических условиях. В 

этой главе говорится о региональной политике в развитии агропромышленного 

комплекса, об усовершенствовании механизма цен, о путях решения диспаритета 

цен в агропромышленной системе. 

В заключительной части даются выводы и рекомендации автора, сформули-

рованные по результатам исследования.  
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İbrahim Yunus ogluSuleymanov  

"Agro-industrial complex pricing mechanism in the system and improve it  directions» 

SUMMARY 

Dissertational work consists of the introduction, three chapters, the conclusion of 

the list of the used literature. 

In introduction the urgency of the elected theme is proved, tasks are formulated the 

purpose, the subject and object of research, theoretical, information and methodological 

base. 

The first chapter, "The agro-industrial complex system of formation the oretical bases 

of the price mechanism is called". This chapter in the development of the agro-industrial 

complex system of price regulation and the role of the state and the country's agro-industrial 

complex system has been talking about the nature of the price mechanism. 

The second chapter, "The price of the mechanism of formation of the modern state of 

the agro-industrial complex system called". In this chapter, the current state of the agro-

industrial complex system analyzed and developed countries in the prices of agro-industrial 

complex pricing system has been talking about the experience. 

The third chapter of the price mechanism in a market economy, improving the system 

of agro-industrial complex has been talking about. This chapter in the development of the 

agro-industrial complex regional politics, the price mechanism, improving the system of 

agro-industrial complex has been talking about ways to remove disaritetinin price. 

In a final part conclusions and the recommendations of the author formulated by 

results of research are given. 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

Süleymanov İbrahim Yunus oğlu 

«Aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizmi  

və onun təkmilləşdirilməsiistiqamətləri»  

REFERAT 

Magistr dissertasiyası giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyatdan ibarət 

olmaqla 92 səhifə həcmindədir.  

Girişdə problemin aktuallığı, onun öyrənilmə səviyyəsi, tədqiqatın məqsəd və vəzi-

fələri, tədqiqatın obyekti, predmeti, nəzəri-metodoloji əsası haqda məlumatlar şərh 

edilmişdir. 

Birinci fəsil «Aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət mexanizminin form-

alaşmasinin nəzəri əsaslari» adlanır. Bu fəsildə aqrar-sənaye kompleksi sisteminin 

inkişafında dövlət qiymət tənzimlənməsinin rolundan vəölkəmizin aqrar-sənaye 

kompleksi sistemində qiymət mexanizminin mahiyyətindən bəhs edilmişdir.  

İkinci fəsil «Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye kompleksi sistemində 

qiymət mexanizminin formalaşmasinin müasir vəziyyəti» adlanır. Bu fəsildə 

Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymətlərin müasir 

vəziyyəti təhlil olunmuş və inkişaf etmiş ölkələrin aqrar-sənaye kompleksi sistemində 

qiymətlərin formalaşması təcrübəsindən bəhs edilmişdir. 

Üçüncü fəsildə bazar iqtisadiyyati şəraitində aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərindən bəhs olunmuşdur. Bu fəsildə aqrar-

sənaye kompleksinin inkişafında regional siyasətdən, qiymət mexanizminin 

təkmilləşdirilməsindən,aqrar-sənaye kompleksi sistemində qiymət disaritetinin 

aradan qaldırılması yollarından bəhs olunmuşdur. 

Magistr dissertasiyasının sonunda nəticələr ümumiləşdirilmiş və müvafiq təkliflər 

verilmişdir. 
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