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AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun aspirantı 

 

AQRAR SAHӘDӘ DÖVLӘT MÜDAXİLӘSİ DӘRӘCӘSİNİN MÜӘYYӘN 

EDİLMӘSİ (MÜQAYİSӘLİ ANALİZ) 

 

Xülasə 
Məqalədə aqrar sahədə dövlət müdaxiləsinin mahiyyəti, onun ölçülməsi metodologiyası araşdırılır. 

Müəllif bu metodologiyaya əsaslanaraq bəzi ölkələrdə aqrar sahəyə dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin 

müəyyən etməyə çalışıb. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, ilk baxışda iqtisadiyyatın ən liberal sektorlarından 

olan aqrar sektora dövlət müdaxiləsi həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə çox 

genişdir.  
Açar sözlər: aqrar sector, dövlət müdaxiləsi, aqrar indeks, dövlət xərcləri əmsalı 

 

GİRİŞ 

Hər bir ölkə üçün ərzaq təhlükəsizliyi pri-

oritet məsələdir. Ərzaq təhlükəziliyinin təmin 

edilməsində əsas rol aqrar sahəyə məxsusdur. 

Baxmayaraq ki, əksər ölkələrdə ərzaq təminatı 

idxal hesabına ödənilir, hər bir ölkə istər ki, 

bu sahədə digər ölkələrdən asılı vəziyyətdə 

qalmasın. Çünki ərzaq təminatının davamlılığı 

təkcə insan faktorundan asılı deyil, həm də tə-

bii faktorlardan asılıdır. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı üçün əlverişli olmayan illərdə ərzaq 

qıtlığının yaranması ölkənin sosial-iqtisadi və-

ziyyətinə ciddi təsir göstərə bilər. Odur ki, hər 

bir ölkə nə qədər mümkünsə kənd təsərrüfatı-

nın inkişafına cəhd edir. Demək olar ki, bütün 

ölkələrdə ən çox liberallaşan iqtisadi sahə 

məhz kənd təsərrüfatıdır. Eyni zamanda hər 

bir ölkə aqrar sektoru həmişə nəzarətdə saxla-

mağa cəhd edir. Beləliklə, aqrar sahənin döv-

lət tənzimləməsi bu sahənin liberallaşması ilə 

paralel aparılır. Elə bunun nəticəsidir ki, libe-

rallığı təbliğ edən əksər inkişaf etmiş ölkələr-

də kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdən daha çoxdur.   

 

Aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi zərurəti 

Aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi bütün-

lükdə dünya üçün çox vacibdir, çünki aqrar 

sektor insanların ərzaq mallarına olan tələbatı-

nın əsas mənbəyidir. İnsanların fiziki və bio-

loji cəhətdən varlığı onun normal qidalanma-

sından asılıdır. Qida məhsulları ilə, xüsusilə 

insanların tarixi mədəniyyəti ilə sız bağlı olan 

taxıl məhsuları, yağ, ət, süd, meyvə və tərəvəz 

və sair ilə normal və keyfiyyətli təmin olunma 

aqrar sektorun inkişafı ilə bağlıdır. Digər tə-

rəfdən, aqrar sektor həm də sənayenin inkişafı 

üçün xammal mənbəyidir. Yüngül sənayenin 

əsas xammalı aqrar sektordan əldə edilir. Kə-

tan, yun, pambıq, ipək  xammalı olmasa, yün-

gül sənaye inkişaf edə bilməz. 

Aqrar sektorun inkişafı həm də ayrıca gö-

türülən hər bir ölkə üçün vacibdir, çünki aqrar 

sektor ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin 

əsasında dayanır. Həmçinin ölkənin xaricdən 

ərzaq idxal etməsini və valyuta xərclərini 

azaldaraq ölkə əhalisinin bir hissəsinin işlə tə-

min edilməsinə şərait yaradır. Digər tərəfdən, 

ölkənin kənd regionlarının məskunlaşmasına 

və inkişaf etməsinə şərait yaradır. Aqrar və 

aqrar-sənaye məhsulların ixracı  ölkəyə əlavə 

valyuta gətirərək ölkənin xarici valyutaya olan 

ehtiyacının mühüm hissəsini təmin  edir. Aq-

rar sektorun iqtisadi inkişafda və iqtisadi təh-

lükəziliyin təminatında rolu haqqında nəzəri 

əsaslandırmalar [1]. 

Aqrar sektorun həm dünya üçün, həm də 

ayrıca götürülən hər bir ölkə üçün zəruri və 

əhəmiyyətli  olması ilə yanaşı yarada biləcəyi 

bəzi problemlər də var. Məsələn, 

 Aqrar sektorun ən ciddi problemi onun-

la bağlıdır ki, bu sektorda əsas amillərdən biri 

olan torpaq hər bir ölkə üçün məhduddur; 

 Aqrar sektorun inkişaf etməsi torpağın 

erroziyası, landşaftın pozulması, meşə mas-

sivlərinin azalması, su hövzələrinin azalması 

və sair kimi ekoloji problemlər yarada bilər; 

 Aqrar sektorun daha çox əmək tutumlu-

dur. Odur ki, bu sektorda məşğul əhalinin art-

UOT:338.43 

JEL: Q 10 
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ması digər sektorlar üçün potensial kadrların 

azalması deməkdir; 

 Aqrar sektor daha az bilik tutumlu oldu-

ğundan ölkənin aqrar regionlarında ümumi bi-

lik səviyyəsinin inkişaf tempi azalır; 

 Aqrar sektorda məhsul istehsalı subyektiv 

amillərlə yanaşı həm də obyektiv amillərdən,  

məsələn, təbii amillərdən asılıdır. Odur ki, aqrar 

sektorun inkişafı yüksək risk tələb edir; 

  Aqrar sektorda istehsal olunan məhsul-

ların saxlanması, daşınması və emalı xeyli itki-

lər hesabına baş verir. İstehsal olunan məhsu-

lun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması xeyli 

vaxt və xərc tələb edir. Bu proses istehsalçının 

gəlirlərinə ciddi təsir göstərir. 

 Aqrar sektorda istehsal olunan mallar dün-

ya bazarındakı qiymətlərə çox həssasdır və sair. 

Beləliklə, hər bir dövlət aqrar sektorun in-

kişafı ilə yanaşı onun yarada biləcəyi prob-

lemləri də nəzərə alaraq nə qədər mümkünsə 

minimuma endirməyə çalışır. Bu isə aqrar 

sektorun 1) daha az insan resursu ilə; 2) daha 

az ekoloji zərərlə; 3)daha çox miqdarda; 4) 

daha ucuz maya dəyəri ilə və 5) daha keyfiy-

yətli məhsul istehsal etməsi deməkdir. Deməli, 

aqrar sektorun inkişafı dedikdə, bu, təkcə 

məhsul istehsalının həcmi demək deyil. Çünki 

eyni həcmdə məhsulu müxtəlif həcmdə insan 

resursu ilə yetişdirmək mümkündür. Aqrar 

sektorun inkişafı insan resurslarından və digər 

istehsal amillərindən səmərəli istifadə etməklə 

yanaşı, həm də dövlətin müdaxilə dərəcəsin-

dən asılıdır.  

Müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatının müqayisəli 

analizi tədqiqatımız üçün mühüm əhəmiyyət da-

şıyan bir neçə nəticəni çıxarmağa imkan verir: 

1. İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı 

sektorunun ÜDM-da payı çox azdır. Lakin bu 

o demək deyil ki, aqrar sektor bu ölkələrdə 

prioritet sahə deyil. Əksinə, inkişaf etmiş öl-

kələrdə kənd təsərrüfatı sektorunun mütləq çə-

kisi xeyli yüksəkdir və digər ölkələrlə müqa-

yisədə daha səmərəli fəaliyyət göstərir. Lakin 

digər sektorlar daha çox inkişaf etdiyindən 

ÜDM-da pay az görsənir[2].  

2. Kənd təsərrüfatı sektoru inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin iqtisadiyyatında daha aparıcı 

mövqeyə malikdir. Lakin inkişaf etmiş öl-

kələrlə müqayisədə mütləq həcmi xeyli azdır. 

Bu ölkələrdə aqrar sektorun səmərəliliyi də  

inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə azdır. De-

məli, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aqrar 

sektorun strateji prioritet kimi görsənməsi yal-

nız formal xarakter daşıyır. Prioritet kimi gör-

sənmənin əsas səbəbi digər sektorların zəif in-

kişafı ilə bağlıdır.  

3. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti ərzaq 

təhlükəsizliyi üçün zəruri olan strateji əhə-

miyyətli məhsulları daxildə istehsal etməyə 

üstünlük verirlər. Məsələn, ABŞ üşün buğda, 

Yaponiya üçün düyü strateji əhəmiyyət 

dağıdığından bu ölkələr həmin məhsullar üzrə 

dünyada aparıcı yerdədirlər. Digər ölkələr də 

ərzaq təhlükəsizliyi üçün vacib olan strateji 

əhəmiyyətli  məhsulları özləri istehsal etməyə 

cəhd edirlər. Digər məhsullara olan tələbatla-

rını isə dünya bazarından, xüsusilə inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin hesabına ödəyirlər; 

4. İnkişaf etmiş bütün ölkələr üçün ərzaq 

təhlükəsizliyi mühüm məsələ olduğundan 

strateji əhəmiyyətli məhsulların yetişdirilməsi 

dövlətin tam nəzarətində olur. Hər bir ölkə aq-

rar sahənin inkişafı üçün birbaşa və dolayı 

yardımlar  ayırırlar; Bu yardımların əsas his-

səsi yuxarıda qeyd etdiyimiz problemlərin 

həllinə yönəlir. 

5. İnkişaf etmiş ölkələr aqrar sektorun nor-

mal fəaliyyətinə dövlət yardımı ayırmaqla 

həm də siyasi məqsəd daşıyırlar. Belə yardım-

ların böyük bir hissəsi dünya bazarında ərzaq 

məhsullarının qiymətinin aşağı salınmasına 

yönəlir. Dünya bazarında aqrar məhsulların 

qiymətinin aşağı düşməsi isə əsas ixrac gəlir-

ləri aqrar məhsullardan olan inkişaf etməkdə 

olan ölkələrə ciddi təsir göstərir [3]; 

6. Dünya bazarında aqrar məhsulların qiy-

mətlərinin enməsi və ya cari qiymətlərlə sabit 

qalması  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aqrar 

istehsalını daha da artırmağa sövq edir. İn-

kişaf etməkdə olan ölkələr bu yolla ixrac gə-

lirlərini bir qədər artırmağa cəhd edirlər. Bu 

isə, aqrar sektorda bəzi müsbət yeniliklərin 

edilməsi ilə (məsələn, elmi-texniki yeniliklə-

rin tətbiqi) yanaşı, həm  də ciddi mənfi ten-

densiyalara da səbəb olur. Məsələn, aqrar sek-

tora daha çox insan resursu toplanır, kimyəvi 

preparatlardan daha çox istifadə edilir, gene-

fondu dəyişdirilən məhsullar istehsal edilir, bu 
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ölkələrdə ekoloji problemlər ciddiləşir  və sa-

ir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin böyük həc-

mli aqrar məhsul istehsal etmək cəhdi sonda 

kənd regionlarında əhalinin yoxsullaşmasına 

və regionları tərk edərək şəhərlərə toplaşması-

na səbəb olur; 

7. Aqrar sektora dövlət yardımı əslində 

dünya bazarında azad rəqabətə ciddi mane 

olur və azad bazar prinsiplərinə, xüsusilə 

DTT-nın prinsiplərinə ziddir. Əksər ölkədə 

guya liberal prinsiplərlə fəaliyyət göstərən aq-

rar sektor, əslində dövlətlərin dolayısı ilə nə-

zarətindədir. Qlobal miqyasda isə “aqrar ba-

zarı” “tələb və təklif” qanunları ilə deyil, inki-

şaf etmiş ölkələrin əvvəlcədən planlaşdırdıq-

ları qiymətlərlə fəaliyyət göstərir [4]. 

Beləliklə, aqrar sahəyə dövlət yardımı ilk 

baxışda hər bir ölkə üçün zəruri və faydalı 

olsa da qlobal miqyasda ciddi problemlər 

yaradan bir addımdır. Elə bunun nəticəsidir 

ki, aqrar sektora dövlət dəstəyi (müdaxiləsi) 

məsələsində bir-birinə zidd iki elmi baxış for-

malaşıb. Birincisi, aqrar sektora daha çox dö-

vlət dəstəyinin olmasını, ikinci isə, əksinə, 

aqrar sektorun azad rəqabət mühitində ink-

işafını nəzərdə tutur (liberal və neoliberal 

baxış). Liberal və neoliberal baxışa görə ink-

işaf etmiş ölkələr tərəfindən aqrar sektora 

subsidiyaların verilməsi belə subsidiyalar ver-

məyən ölkələrdə aqrar sektorun müqayisəli 

üstünlüyünü aradan qaldırır. Eyni ilə belə hal-

lar subsidiya alan fermerlərlə almayan fermer-

lərin dünya bazarında mövqeyinə təsir edir. 

Neoliberal baxışa görə hər hansı ölkədə yük-

sək məhsuldarlığa malik olan aqrar təsərrüfat 

dünya bazarında müqayisəli üstünlüyünü 

saxlayaraq həm ölkəsi üçün, həm də özü üçün 

mənfəət əldə etmiş olur. Bütün dünyada tətbiq 

edilən belə azad rəqabət sonda həm qiymət-

lərin bazar vasitəsilə azalmasına, həm də qlo-

bal miqyasda gəlirlərin bölüşdürülməsinə 

səbəb ola bilər.  

8.Digər baxış isə neoliberalizmi tənqid 

edərək aqrar sektorun ərzaq təhlükəsizliyi 

nöqteyi-nəzərindən zəruriliyini, bu sektorda 

çalışanların sosial rifahını, regionların inkişa-

fını və sair problemləri əsas gətirərək aqrar 

sektora dövlət dəstəyinin vacibliyini önə çə-

kir. Heç şübhəsiz ki, aqrar sektora dövlət dəs-

təyini tamamilə saxlamaq mümkün deyil. 

Çünki aqrar sektorda inkişafa təsir göstərən 

elə məsələlər var ki, ayrıca götürülən fermer 

və ya onların birlikləri bu problemin öhdəsin-

dən gələ bilməzlər. Bu problemin həllinə dö-

vlət müdaxiləsi vacib olur. Digər tərəfdən, 

aqrar sektora dövlət dəstəyinin “həddən artıq” 

edilməsi də fermerlərin təşəbbüskarlığına 

mənfi təsir göstərə bilər və qiymətlərin “həd-

dən artıq” enməsinə səbəb ola bilər. Belə hal-

da aqrar sektorda çalışanların mənfəəti ciddi 

şəkildə azala bilər. Bu isə digər problemlərin, 

məsələn, əkin sahələrinin kəskin azalmasına 

və ya maldarlıqda heyvanların sayının kəskin 

azalmasına, həmçinin əhalinin regionları tərk 

etməsinə və sair səbəb ola bilər.  

Beləliklə, aqrar sektora dövlət dəstəyi bir ne-

çə parametrin nəzərə alınması şərti ilə optimal 

dərəcədə olmalıdır ki, 1)kənd təsərrüfatında 

artım olsun; 2) ölkə üçün strateji əhəmiyyətli 

məhsullarla təminat, heç olmazsa, minimum 

səviyyədə ödənilsin; 3) aqrar sektorda əhalinin 

rifah halı ölkədə orta rifah halından az olmasın; 

4) aqrar məhsulların orta qiyməti ölkədə isteh-

lak səbətinə uyğun olsun; 5) aqrar sektorda 

məhsuldarlıq dünya üzrə orta məhsuldarlıqdan 

az olmasın. Digər tərəfdən, aqrar sektora dövlət 

dəstəyi istehsal-texnoloji (maddi resurslardan 

istifadə), istehsal-iqtisadi (məhsul istehsalı), 

sosial-iqtisadi və ekoloji-iqtisadi sahələrdə sə-

mərəliliyi artırmalıdır. 

Beləliklə, hər hansı bir ölkədə aqrar sektora 

dövlət dəstəyinin iqtisadi səmərəliliyinin mü-

əyyən edilməsi və dövlət dəstəyinin “optimal 

həddinin” müəyyən edilməsi digər ölkələrlə 

müqayisəli analiz metodundan istifadə et-

məklə reallaşmalıdır. Müqayisəli analiz həm 

də imkan verir ki, hər hansı ölkənin digər öl-

kələrə nisbətən müqayisəli üstünlük sahələri 

müəyyən edilsin.  

1-ci cədvəldə bəzi ölkələrdə aqrar sahəyə 

dövlət xərcləri və dövlət xərcləri əsasında he-

sablanan “aqrar indeks” verilib. Cədvələ o öl-

kələr daxil edilib ki, onların Azərbaycanla 

ümumi sərhədləri var və Azərbaycanla kənd 

təsərrüfatı məhsulları üzrə xarici ticarət əlaqə-

ləri saxlayır. Həmçinin müqayisəli analiz 

məqsədilə aqrar sahədə yüksək inkişaf etmiş 

bir neçə ölkənin göstəriciləri də cədvələ daxil 
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edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, “aqrar sahəyə 

dövlət xərci” kimi daxil edilən rəqəmlər, həm 

də balıqçılıq və meşəçilik sahələrinə ayrılan 

birbaşa və dolayı xərclərin cəmidir. Bu xərclər 

bəzi ölkələrdə həm dövlət büdcəsindən, həm 

də digər hökumət  mənbələrindən daxil olur. 

Odur ki, hesablamaların təqribi olması şübhə-

sizdir. Cədvəldə hesablanan bir neçə anlayış 

haqqında izahat verməyə ehtiyac var. Birinci 

anlayış “dövlət xərcləri əmsalıdır”. Bu əmsa-

lın hesablanması ona görə vacibdir ki, dövlət 

xərclərinin müqtləq həcmi dövlətin aqrar sa-

həyə müdaxilə dərəcəsini tam ifadə etmir. 

Çünki aqrar sektoru geniş olan ölkələrdə bu 

sektora dövlət xərcləri də digərlərindən yük-

sək ola bilər. 

Lakin məhsulun həcmi ilə dövlət xərcləri-

nin nisbəti məhsul vahidində dövlətin payını 

ifadə edir. Məhsul vahidinin istehsalında döv-

lətin iştirakı dövlətin müdaxiləsi dərəcəsindən 

xəbər verir. Məsələn, Yaponiya 2011-ci ildə 

cəmi 68 milyard dollarlıq məhsul istehsal 

edib. Həmin ildə isə aqrar sektora dövlət xərc-

ləri 80 milyard dollardan çox olub. Həmin 

ildə Rusiya istehsal edilən məhsulun 14,8 fa-

izi, Türkiyə 14,5 faizi, İran 2,6 faizi, Qazaxıs-

tan 16,9 faizi, Gürcüstan 1,7 faizi, Ukrayna 

6,9 faizi, Belarus 13, 3 faizi, Fransa 23,5 faizi, 

Böyük Britaniya 31 faizi, ABŞ 10,5 faizi, 

Azərbaycan isə 9,9 faizi miqdarında aqrar 

sektora vəsait xərcləyib. 

Dövlət xərcləri əmsalının az və ya çox ol-

ması hələ kənd təsərrüfatının səmərəli fəaliy-

yəti, yaxud dövlət xərclərinin səmərəli isti-

fadəsi demək deyil. Bu kəmiyyət yalnız ayrı-

ayrı ölkələrdə aqrar sektora dövlət xərclərinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsini ifadə edir. 

Lakin dövlət xərcləri əmsalının dinamikası ilə 

istehsal həcminin dinamikasının müqayisəli 

analizi vasitəsilə bu xərclərin aqrar sektora nə 

dərəcədə təsir etdiyini izləmək olar. 

Cədvəl №1 

Bəzi ölkələrdə aqrar sahəyə dövlət xərcləri
1
və aqrar indeksləşmə (2011-ci il üzrə) 

Ölkələr 

kənd təsərrüfatı 

məhsulunun həcmi 

(aqrar məhsullar-

AM-mlr. dollar) 

Aqrar sahəyə 

dövlət xərclərinin 

həcmi (Dövlət  

xərcləri-DX-

mln.dollar) 

Dövlət 

xərcləri  

əmsalı-

XӘ= 

DX/AM 

   
          

               
 

Rusiya 71 10530,13 0,148312 0,113107513 
Türkiyə 61,9 8993,01 0,145283 0,110505438 

İran 43,9 1132,48 (2009) 0,025797 0,00785418 
Qazaxıstan 9,6 1620,12 0,168763 0,130676937 
Gürcüstan 1,1 18,32 0,016655 0 

Türkmənistan 4 - - - 
Ukrayna 13,9 959,24 0,06901 0,044978975 

Belarus 5 1846,43 0,132837 0,09981284 

Almaniya 27,1 - - - 

Fransa 47,3 11154,17 0,235818 0,188284366 

Böyük 

Britaniya 

14,8 4579,03 

0,309394 0,251494307 

ABŞ 197,2 20665,00 0,104792 0,075719539 

Yaponiya 68 80284 1,180647 1 

Azərbaycan 5,8 574,91 0,099122 0,070848684 

Qeyd:Cədvəl   “Food and agrıculture organızatıon of the Unıted Natıons” [5] təşkilatının 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib.

                                                             
1
Cədvəldə aqrar sahəyə, balıqçılıq və meşəçiliyə dövlət tərəfindən yönəldilən ümumi xərclər (bırasa və dolayı) daxil edilib.  
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Qrafik №1 

Bəzi ölkələrdə aqrar sahəyə dövlət xərcləri əmsalı 

 
 

Cədvəl №2 

Bəzi ölkələr üzrə dövlət xərclərinin və xərclər əmsalının dinamikası 
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2002 

AM 

(mlr.dollar) 19,2 15,9 2 0,65 1,5 30,2 57,9 

DX(mln.dollar) 1776,52 1377,60 166,96 7,38 229,63 5293,62 - 

XƏ 0,092527 0,086642 0,08348 0,011354 0,153087 0,175285  

2004 

AM 

(mlr.dollar) 29 17,9 3,1 0,84 2 38,8 61,1 

DX(mln.dollar) 2744,36 1023,56 469,50 16,54 951,75 7690,92 - 

XƏ 0,094633 0,057182 0,151452 0,01969 0,475875 0,19822  

2006 

AM 
(mlr.dollar) 38,2 22,1 4,5 0,87 3,2 35,4 51,2 

DX(mln.dollar) 4630,21 2564,10 531,10 38,56 1675,28 8682,28 51659,46 

XƏ 0,12121 0,116023 0,118022 0,044322 0,523525 0,245262 1,008974 

2008 

AM 

(mlr.dollar) 62,3 31,3 7,1 1 5,3 44,4 55,1 

DX(mln.dollar) 11306,53 2417,78 1036,27 7,05 2262,00 10599,48 58996,32 

XƏ 0,181485 0,077245 0,145954 0,00705 0,426792 0,238727 1,070714 

2010 

AM 

(mlr.dollar) 51 37,1 6,7 0,85 5,1 42,5 64,4 

DX(mln.dollar) 9421,13 - 1262,20 15,21 1961,53 10972,37 70352,36 

XƏ 0,184728 - 0,188388 0,017894 0,384614 0,258173 1,092428 

Qeyd:Cədvəl “Food and agrıculture organızatıon of the Unıted Natıons” [5] təşkilatının 

məlumatları əsasında hesablanaraq müəllif tərəfindən tərtib edilib 

2-cü cədvəldə bəzi ölkələrdə müxtəlif illər üz-

rə aqrar sektora dövlət xərclərinin dinamikası 

və xərclər əmsalının dinamikası verilib. 

2-cü cədvəldə bir neçə ölkə üzrə aqrar sek-

tora dövlət xərclərinin miqdarı, aqrar məhsul-

ların həcmi və dövlət xərcləri əmsalının dina-

mikası hesablanıb. Cədvəldən görünür ki, 

2002-2010-cu illər arasında Yaponiyadan baş-

qa bu ölkələrdə aqrar sektora dövlər xərcləri 

aqrar məhsulların həcminin təqribən 20%-i 

qədər olub. Yaponiyada isə dövlət aqrar sek-

tora aqrar məhsulların həcmindən daha çox 
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AQRAR SAHƏDƏ DÖVLƏT MÜDAXİLƏSİ 

DƏRƏCƏSİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 

(MÜQAYİSƏLİ ANALİZ) 
 

miqdarda maliyyə xərcləyir. Cədvəldəki məlu-

matlardan belə bir nəticə də əldə etmək olur ki, 

aqrar sektora dövlət xərclərinin əmsalı üzrə öl-

kələrin tutduqları mövqe son 10 ildə dəyişmə-

yib. Yəni son 10 ildə bu rəqəm Gürcüstanda  

ən az, Yaponiyada isə ən çoxdur. Tədqiqata 

cəlb edilən digər ölkələrin də bir-birinə 

nisbətən mövqelərində ciddi dəyişiklik yoxdur. 

Bunu 3-cü qrafikdən daha yaxşı hiss etmək 

olur. “Qazaxıstan” və “Rusiya” xəttlərindən 

başqa digər xəttlər bir-birini kəsmir. Deməli, 

nəzərdən keçirilən ölkələr üzrə “aqrar in-

deksi” son 10 il üçün sıralasaq ölkələrin bir-

birinə nisbətən üfüqi xətt üzrərində mövqeyi 

ciddi şəkildə dəyişməyəcək. Bu o deməkdir 

ki, bu ölkələrdə aparılan aqrar islahatlar “sol-

luq” və “sağlıq” mahiyyətinə görə ciddi dəyi-

şikliyə uğramayıb.  

Qrafik №3 

Bəzi ölkələrdə aqrar sektora dövlət xərcləri əmsalının dinamikası

 
 

NӘTİCӘ 

1.Dövlət xərclərinin müqtləq həcmi dövlə-

tin aqrar sahəyə müdaxilə dərəcəsini tam ifadə 

etmir. Çünki aqrar sektoru geniş olan ölkələr-

də bu sektora dövlət xərcləri də digərlərindən 

yüksək ola bilər. Lakin məhsulun həcmi ilə 

dövlət xərclərinin nisbəti məhsul vahidində 

dövlətin payını ifadə edir. Məhsul vahidinin 

istehsalında dövlətin iştirakı dövlətin müdaxi-

ləsi dərəcəsindən xəbər verir.Bu “Dövlət 

xərcləri əmsalıdır”; 

2.Dövlət xərcləri əmsalının müqayisəsinə 

görə inkişaf etmiş ölkələr inkişaf etməkdə 

olan ölkələrə nisbətən aqrar sektora daha çox 

müdaxilə edirlər. 
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Определение уровня государственного вмешательства в аграрный сектор (сравнитель-

ный анализ) 

 

Резюме 
В статье исследуются сущность государственного вмешательства в аграрный сектор и методы 

для его измерения. Автор пытается сравнительно оценить уровень государственного вмешател ь-

ства для некоторых стран. Автор приходит к такому заключению, что государственное вмеша-

тельство в аграрный сектор для многих развитых и развивающихся стран  очень высокий, несмот-
ря на то, что аграрный сектор считается один из либеральных секторов экономики.  

Ключевые слова: аграрный сектор, государственное вмешательство, аграрный индекс, ко-

эффициент государственных расходов 

Haziyev F. A. 

Candidate for degree of the Institute of Economics of the ANAS 

Determining of state regulation level in the agrarian sector 

(comparative analysis) 

 

Abstract 
The article investigates essence of state regulation of the agrarian sector and its methods for measure-

ment. The author carried out comparative assessment for the levels of state regulation of the agrarian sec-

tor for some countries. The author concluded that  the levels of state regulation of the agrarian s ector for 

most of developed and developing countries are very high in spite of the fact that agrarian sector is liberal 
sphere of the economy.  

Key words: agrarian sector, state regulation, agrarian index, state spending coefficient  
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