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Tədqiqatın məqsədi – aqrar sənaye məhsullarının ixracının stimullaşdırılması istiqamətlərinin tədqiqi
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araşdırılaraq ümumiləşdirilmiş və ixracın stimullaşdırılması istiqamətləri verilmişdir.
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qabiliyyətlilik və s.

GİRİŞ
XX əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa

etmiş Azərbaycan Respublikasının qarşısında
duran başlıca vəzifələrdən biri də əhalinin
maddi və mədəni  həyat səviyyəsinin yüksəlmə-
sinə xidmət göstərən və dünya təsərrüfatına
inteqrasiya olunan milli iqtisadiyyatın formalaş-
masıdır. Mövcud potensiallardan səmərəli
istifadə edərək  istehsalın artırılması və xarici
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, ölkənin
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının
artırılması və ixrac olunmasında, həmçinin iqti-
sadi səmərəliliyin yüksəldilməsində mühüm rol
oynayır. Bazar münasibətləri şəraitində kənd
təsərrüfatının qarşısında duran əsas problemlər-
dən biri aqrar ehtiyatlardan səmərəli istifadə
edərək istehsalın artırılması, əhalinin ərzaq
təminatı və emal sənaye sahələrinin xammalla
təmin edilməsi, yəni aqrar iqtisadiyyatın inkişaf
etdirilməsidir. Aqrar sahənin inkişafı bir neçə
istiqamətdən xüsusi aktuallıq kəsb edir. Belə ki,
bu sahənin tərəqqisi həm regional inkişaf
baxımından, ölkənin iqtisadi və ərzaq təhlükə-
sizliyinin təmin olunması, əmək qabiliyyətli
insanların kəndlərdə məşğulluğunun təmin
olunması ilə urbanizasiyanın yumşaldılması və
s. baxımdan olduqca vacibdir və mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, müstəqil-
liyin ilk dövrlərində aqrar sektorun inkişafı
istehsal həcminin artırılması baxımından zəruri
idisə, müasir dövrdə buraya həm də ixrac
həcminin artırılması da əlavə olunmuşdur. Yəni,
qloballaşma və inteqrasiya prosesləri ilə
xarakterizə olunan müasir dövrümüzdə istehsal
həcminin artırılması ilə yanaşı, ixrac yönümlü

istehsalın inkişaf etdirilməsi də xüsusi aktuallıq
kəsb edir [3; 7,s.156-164].

Müasir dövrdə ixrac potensialının yüksəldil-
məsi və ərzaq bazarının qorunması ölkələr
arasında səmərəli əlaqələri şərtləndirən amil-
lərdir. Burada əsas şərt ondan ibarətdir ki, hər
bir ölkədə istehsal olunan bütün əmtəələr deyil,
ən az xərclə daha çox əldə edilən və ölkədə
ucuz başa gələn əmtəələr istehsalı iqtisadi
cəhətdən sərfəli hesab edilməlidir. Başqa sözlə,
ölkə daxilində baha başa gələn məhsullar isə xa-
ricdən gətirilməlidir. Bu istiqamətdə müxtəlif
yerli və xarici alimlər məzmun və mənaca oxşar
olan, eyni zamanda kifayət qədər fərqli olan
yanaşmalar irəli sürürlər. Xüsusilə, aqrar və aq-
rar sənaye sahəsi bir sıra özünəməxsus xüsu-
siyyətlərlə xarakterizə olunduğu üçün, bu sahə
məhsullarının satışı və ixracı da xüsusi diqqət
tələb edir. İlk növbədə, bu sahənin məhsulları
yaş və tez xarab olan məhsul olduğu üçün tez
reallaşdırılması zəruri olan məhsullar kimi daha
məsuliyyətli yanaşma tələb edir [9].

Aqrar sənaye məhsullarının ixracına
dair nəzəri baxışlar

Bir çox iqtisadçı alimlər (prof. İ.H.Alıyev,
prof. G.Gənciyev, prof. İ.İbrahimov, prof.
S.Salahov və s.) ölkəmizdə xarici iqtisadi əla-
qələrin təkmilləşdirilməsində ixrac potensialı-
nın inkişafı, idxalı əvəz edən məhsul istehsa-
lının stimullaşdırılması, rəqabət qabiliyyətlili-
yinin yüksək olması üçün texnika və texno-
logiyanın təkmilləşdirilməsi, xarici iqtisadi
əlaqələrin əmtəə tərkibi və coğrafi quruluşu-
nun təkmilləşdirilməsi, xarici iqtisadi əlaqə-
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lərin, inteqrasiya və kooperasiya əlaqələrinin
(müştərək və xarici müəssisələr yaradılması,
əməkdaşlıq və s.) formalaşdırılması, qarşılıqlı
şərtlərlə xarici sərmayə qoyuluşunun stimul-
laşdırılması və kadrların ixtisas səviyyəsinin
artırılmasını əsas istiqamətlər kimi qiymət-
ləndirirlər. Bu iqtisadçılara görə, qeyd edilən
imkanlardan səmərəli istifadə istehsal və ixra-
cın artırılması üçün əlverişli şəraitin forma-
laşmasına zəmin yaradır [4; 5; 7].

Bütün bunlarla yanaşı, təbii ki, iqtisadi ar-
tımda ixrac yönümlü məhsulların stimullaşdı-
rılması ön plana çəkilməlidir və yalnız bu
halda ixracın həcmini artırmaq mümkündür.
Bu mənada professor G.Ə.Gənciyevin aşağı-
dakı fikirləri xüsusi maraq doğurur [6; 8]:
Ø emal sənayesində ixrac fəaliyyətinin sti-

mullaşdırılması;
Ø ixracın kommersiya bankları və dövlət

tərəfindən birgə kreditləşdirilməsi;
Ø milli ixracçıları kreditləşdirən banklara

dövlət qarantların verilməsi;
Ø ixracçıların kreditlərə görə kommersiya

banklarına ödədikləri faizlərin bir hissəsinin
dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılması;
Ø ixracçılara milli nəqliyyat tarifləri ilə

beynəlxalq nəqliyyat tarifləri arasındaki fərqin
ödənilməsi;
Ø ixracın birbaşa dövlət tərəfindən sığorta-

lanması;
Ø ixrac kreditlərinin dövlət tərəfindən

sığortalanması;
Ø ixracçı firmaların əsas fondlara görə

öhdəlikləri, əmlak vergisinin  ləğvi;
Ø ixracçılara müəyyən əmtəə imtiyazların

verilməsi (su, qaz, elektrik və s. tariflərdə gü-
zəştlər edilməsi) və s.

Əslində isə, təcrübə göstərir ki, ayrılıqda
ixracın və ya istehsalın dəstəklənməsinin sti-
mullaşdırılması lazımi nəticəni təmin edəcəyi
az ehtimallıdır. Bu istiqamətdə istehsal və ix-
racın kompleks şəkildə stimullaşdırılması isə
daha uğurlu nəticələr vəd edir. Bu baxımdan
da, bütün yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, is-
tehsal və ixracın birgə, kompleks şəkildə sti-
mullaşdırılması daha məqsədəuyğundur ki,
bunun üçün də müvafiq infrastrukturun təmin
olması zəruridir.

Məlumdur ki, Respublika iqtisadiyyatının
aqrar sahəsində islahatlar dərinləşdikcə kənd

təsərrüfatı məhsulları istehsalının və ixracının
artırılması zərurəti artır və ölkə iqtisadiy-
yatının yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.
Son illərdə bu sahədə əldə edilən müvəf-
fəqiyyətlər ilk növbədə bazar infrastruk-
turlarının formalaşması prosesi, habelə sahib-
karlıqla bank, maliyyə, emal müəssisələri,
xidmət təşkilatları və digər bazar subyektləri
arasında forma və məzmunca yeni iqtisadi
münasibətlərin güclənməsi, xidmət sahələrinin
formalaşdırılması proseslərinin sürətləndirilmə-
si, istehsal və xidmət amillərindən səmərəli və
məqsədyönlü istifadə olunması nəticəsində nail
olunur. Beləliklə, ölkənin sosial-iqtisadi
həyatında infrastrukturun formalaşması mühüm
rol oynayır. İstər istehsalda, emalda və istərsə də
ixracda istehsal və sosial infrastrukturun rolu
kifayət qədər böyükdür [8; 10].

Aqrar sənaye məhsullarının ixracına
təsir edən amillər

Araşdırmalardan aydın olur ki, bazar
münasibətlərinin formalaşdırılması və inkişa-
fının birinci mərhələsində infrastruktur bazar
iqtisadiyyatının mühüm təsir vasitəsinə çevril-
məmişdir. Aqrar bölmənin infrastrukturu ba-
zar iqtisadiyyatının müasir tələblərindən və
bir çox xarici ölkələrin bu sahədə inkişaf sə-
viyyəsindən xeyli geri qalır. Təcrübə göstərir
ki, ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalının və bu-
nunla bağlı olan ixracın formalaşdırılaraq
inkişaf etdirilməsi və səmərəli fəaliyyətinə na-
il olunması digər problemlərin həlli ilə yanaşı
istehsal, emal, ixrac infrastrukturlarının for-
malaşdırılmasından bilavasitə asılıdır. Digər
sahələrdə olduğu kimi, aqrar bölmədə də inf-
rastrukturu formalaşdırmadan nəzərdə tutul-
muş iqtisadi səmərəyə, artıma, itkilərin mini-
muma endirilməsinə, emal və istehsal sahələri
arasında səmərəli əlaqələrin yaradılmasına,
eləcə də son nəticənin yüksəldilməsinə nail
olmaq mümkün deyildir. Bu mənada da,
müvafiq infrastrukturların yaradılması bütün
sahələrdə, o cümlədən aqrar sahədə uğurlu fə-
aliyyətin ən mühüm amillərindən biridir.

Məlumdur ki, infrastruktur maddi istehsa-
lın səmərəli təşkilində, məhsul istehsalının
artırılmasında, itkilərin qarşısının alınmasın-
da, keyfiyyətin təmin edilməsində, təsərrüfat
subyektlərinin normal fəaliyyət göstərməsin-
də, istehsalçı və istehlakçı arasında əmtəə
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dövriyyəsinin sürətləndirilməsində, iqtisadi
səmərəliliyinin yüksəldilməsində və bütün
bunların kontekstində yekun nəticənin yüksək
olmasında həlledici rola malikdir. Aqrar sa-
hədə infrastruktur blokuna bütün nəqliyyat
sahələri, rabitə, maddi-texniki təchizat, topdan
və pərakəndə satış bazarları, istehsal edilən
məhsulların saxlanılması üçün anbarlar, bütün
növ soyuducular, tara təsərrüfatları, su və su
enerjisi təchizatı, meliorasiya və irriqasiya
tikililəri, elmi informasiya, aqrokimyəvi, bitki
mühafizəsi, zoo baytarlıq, texniki informasiya
və digər xidmətlər daxildir. Bütün bunlarla
yanaşı, infrastruktur siyahısı nə qədər zəngin
olsa da, məlumdur ki, infrastruktur blokunda
sərbəst olaraq məhsul istehsal edilmir. Lakin,
son məhsul buraxılışının artırılmasında, məh-
sulların illik keyfiyyət göstəricilərinin müəy-
yən müddətdə saxlanmasında, məhsulların
satışının səmərəli təşkilində, kənd təsərrüfatı
istehsalının xəstəlik və ziyanverici kimi xarici
təsirlərdən qorunaraq daha məhsuldar olma-
sında mühüm rol oynayır. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, infrastruktur blokunun aqrar böl-
mənin inkişafında və səmərəli fəaliyyətinin
formalaşdırılmasında böyük rolu olduğu halda
indiyə qədər kifayət qədər nəzərə alınmamış
və sahənin lazımi inkişaf səviyyəsi təmin
olunmamışdır [7; 8; 10; 11].

Araşdırmalar göstərir ki, infrastruktur
blokunun formalaşdırılması sahəsində zəif
tədbirlər sistemi Respublikada hər il, orta
hesabla, 30-35% məhsul itkisi ilə nəticələnir.
Məhsulların yığılması, anbarlara, yerli və ya
xarici bazarlara göndərilməsi üçün tələb olunan
taraların olmaması, ixtisaslaşmış nəqliyyat
vasitələrinin çatışmazlığı, məhsulların saxlanıl-
ması üçün kifayət qədər anbarların olmaması,
bəzən isə anbar xidmətlərinin istehsalçı üçün
yüksək olması məhsulların müəyyən hissələ-
rinin keyfiyyət səviyyəsinin aşağı düşməsinə və
əmtəəlik görünüşünün itirilməsinə səbəb olur.
Digər tərəfdən, soyuducuların olmaması və ya
soyuducu xidmətlərinin qiymətinin yüksək
olması ilə əlaqədar tez xarab olan məhsulların
vaxtında istehlakçılara çatdırılmaması və ya
lazımi keyfiyətdə çatdırılmaması məhsul itkisi
ilə nəticələnir. Xüsusilə, kənd təsərrüfatı
məhsullarının daşınması üçün ixtisaslaşmış, so-
yuducularla təchiz olunmuş nəqliyyat

vasitələrinin olmaması külli miqdarda kənd
təsərrüfatı məhsulları itkisinə səbəb olur [3; 4].

Aydındır ki, infrastruktur blokunun mühüm
əhəmiyyət kəsb edən bölmələrindən biri
məhsulların saxlanılması üçün anbarlardır.
Hazırda aqrar sahədə mövcud olan anbarlar
lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmamış,
primitiv layihələr əsasında inşa olunmuş bina-
larda yerləşdirilir. Mövcud olan anbarlar nə
soyuducularla, nə də ki, qışda istiliklə, qızdı-
rıcılarla təmin edilmədiyinə görə çoxlu
miqdarda məhsul itkisinin yaranmasına səbəb
olur. Digər tərəfdən anbarlarda məhsulların
boşaldılması, doldurulması, növlərə ayrılması
ancaq canlı əl əməyinə əsaslanır. Bütün bunlar
isə həm canlı əməyə tələbatın artırılmasına
səbəb olur, həm də məhsulun maya dəyərinin
yüksəldilməsinə və məhsulların əmtəəlik gö-
rünüşünə olduqca mənfi təsir edir. Bu da
nəticədə bazarda məhsulların aşağı qiymətə
satılmasına gətirib çıxarır ki, nəticədə isteh-
salçılara külli məbləğdə zərər dəyir.

Aqrar məhsulların səciyyəvi xüsusiyyət-
ləri və səmərəli ixracı

Kənd təsərrüfatı iqlimdən asılı olduğu üçün
bu sahə riskli sahə kimi qəbul edilir. Eyni za-
manda, sahənin məhsulları da yaş və tez xarab
olandır ki, bu da riskliliyi daha da artırır. Bax-
mayaraq ki, müəyyən emal prosesləri və
normal saxlanma şəraiti ilə tez xarab olan
məhsulların ömrünü uzatmaq olur, yenə də
aqrar məhsullar bir sıra özünəməxsus xüsusiy-
yətlərlə səciyyələnir. Aqrar sahədə xarici ti-
carət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün mü-
hüm məsələlərdən biri xarici şirkətlərlə birgə
iri, orta və xırda həcmli təsərrüfatların ya-
radılması və xaricilər tərəfindən idarə olun-
masına dövlətin icazə verilməsi mexanizminin
hazırlanmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Respublikanın sənaye sahələrində bu problem
öz həllini az da olsa tapmışdır. Məsələn,
siqaret, çay, şərab və bir çox məhsulların
istehsalı və satışı sahəsində bu problem öz
həllini tapmış və dünya bazarında rəqabət
aparma qabiliyyətinə malik olan məhsullar
istehsalına nail olunmuşdur. Bu sahədə ABŞ,
Yaponiya və Avropa Birliyi ölkələrinin iş
təcrübələrinin öyrənilməsi və istehsala tətbiq
olunması öz iqtisadi səmərəsini verə bilər.
Aqrar bölmədə xarici ticarət potensialını artı-
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rmaq üçün başlıca problemlərdən biri aşağı
səviyyəli və qeyri-rentabelli bitkiçilik məhsul-
ları istehsalını dövriyyədən çıxararaq yüksək
gəlirli və xarici ticarət yönümlü, bitkiçilik
sahələri ilə əvəz olunmalıdır. Məsələn, dağə-
təyi və dağlıq rayonlarda taxıl istehsalı bütün
dövrlərdə qeyri-rentabelli sahə olmuşdur. Bu
regionlarda istehsal olunan bu-ğda ərzaq
məqsədi üçün deyil, yem məqsədi üçün əkilir.
Lakin məhsuldarlığı olduqca az olduğu üçün
məhsulun maya dəyəri yüksək olub istehsal
xərclərini ödəmir. Digər tərəfdən torpaqların
eroziyaya uğraması torpaq sahələrinin sıradan
çıxmasına səbəb olur [7,s.213-246].

Akademik A.A.Nadirov ölkənin iqtisadi in-
kişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini təhlil
edərək müstəqillik dövründə qazanılmış
uğurların əsaslarının möhkəm bünövrə üzərin-
də qoyulduğunu  göstərir və regionların inki-
şaf imkanlarının nəzərə alınmasının böyük
iqtisadi mahiyyət daşıdığını bildirir. Akade-
mik həm də göstərir ki, “Regionların sosial-
iqtisadi inkişafında ərazilərin mənimsənil-
məsinin düzgün təşkili və yerli sərvətlərdən
səmərəli istifadə edilməsi üçün müstəsna
əhəmiyyət kəsb edən bir mühüm məsələ də
xüsusilə diqqət mərkəzində olmalıdır. Söhbət
ondan gedir ki, hər bir region əhatə etdiyi
ərazinin sosial-iqtisadi inkişafı vahid ümumi
məqsədlər məcrasında əlaqəli şəkildə həyata
keçirilməlidir. Regionların hər birində kənd
təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin qoru-
nub saxlanılması və onlardan səmərəli istifadə
edilməsi, yerli istehsalın çox gücləndirilməsi,
ətraf mühitin mühafizəsi, yeni sənaye müəs-
sisələrinin və başqa istehsal təyinatlı obyekt-
lərin ərazi daxilində səmərəli yerləşdirilməsi,
bütün növ infrastruktur xidmətlərindən istifa-
dənin ümumi münasibliyinin təmin edilməsi
baxımından əhalinin regiondaxili məskunlaş-
masının məqsədəuyğun tənzimlənməsi təmin
olunmalıdır [4; 7]

Aqrar məhsulların rəqabətə davamlılığı
məsələləri

Müasir qloballaşan dünyada rəqabət müba-
rizəsi gündən-günə kəskinləşir. Bu mənada,
ixrac potensialının inkişafının əsas istiqamət-
lərindən biri xarici bazarlara çıxarılan məhsul-
ların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsidir.
Bu istiqamət üzrə zəruri tədbirlərin həyata

keçirilməsi ölkənin təbii - iqlim şəraiti və
digər amillərlə bağlı ərzaq və kənd təsərrüfatı
xammalı istehsalında malik olduğu rəqabət
üstünlüklərinin  dolğun reallaşdırılmasına və
tamamlanmasına yönəldilmiş olur. Beynəl-
xalq bazarlarda nəzərə çarpan güclü rəqabət
şəraitində aqrar ixracın həcminin artırılması
məhsul istehsalına xərclərin nisbətən aşağı
səviyyəsinin, yüksək keyfiyyət göstəricilə-
rinin və ekoloji cəhətdən təhlükəsizliyin təmin
edilməsi əsasında mümkün olur.

Ölkəmizdə aqrar-sənaye kompleksi siste-
minin emal olunmamış halda ixrac olunan
məhsullarının müvafiq xarici bazarlarda qiy-
mət rəqabətinə davamlılığını təmin edən əsas
amil həmin məhsulların ucuz işçi qüvvəsi ilə
istehsalıdır. İşçi qüvvəsinin ucuzluğuna əsas-
lanmaqla ixrac olunan kənd təsərrüfatı məh-
sullarının xarici bazarlarda rəqabət qabiliy-
yətinin təmin edilməsi üçün məhsuldarlığın
yüksəldilməsi amilinin rolu artacaqdır. Əsaslı
islahatlardan sonrakı dövrdə demək olar ki,
bütün ixrac yönümlü bitkiçilik sahələrində
nisbətən yüksək məhsuldarlıqlı toxum sortla-
rından istifadə sahəsində real irəliləyişlərə nail
olunmuşdur [2; 4; 7].

Ümumiyyətlə, ölkənin yerli istehsal şəraiti-
nə uyğun sortların yaradılmasına diqqət artı-
rılmalıdır. Müasir şəraitdə taxılçılıqda, birinci
növbədə isə buğda istehsalı sahəsində mövcud
elmi potensiala əsaslanmaqla yüksək məhsul-
darlıqlı sortların yaradılması üzrə müsbət təc-
rübənin ixrac yönümlü  sahələrdə də istifadə
edilməsi vacibdir. İxrac yönümlü bitkiçilik
sahələrində yeni, daha yüksək məhsuldarlığı
təmin edən sortların yaradılması, xarici sort-
ların yerli istehsal mühitinə uyğunlaşdırılması
ilə yanaşı, belə sortların tətbiqinin geniş miq-
yaslarda həyata keçirilməsinin təmin edilməsi
də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Aydındır ki, yerli istehsal şəraitində uyğun
sortların yaradılması istiqamətində 2 əsas
məsələnin həlli vacibdir. İlk növbədə ixrac
yönümlü bitkiçilik məhsulları üzrə toxumçuluq
bazasının inkişaf etdirilməsi zəruridir. Toxum-
çuluqla bağlı bazar təsərrüfatçılığı sisteminin
tələblərinə cavab verən qanunvericilik sənəd-
ləri hazırlanmış və qəbul edilmişdir. Toxum-
çuluq təsərrüfatlarının islahatı bu sahənin
maddi bazasının və ümumiyyətlə istehsal
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imkanlarının qorunub saxlanılması tələbləri nə-
zərə alınmaqla həyata keçirilmişdir. Bundan
başqa, özəl sektor subyektlərinə toxumçuluqla
məşğul olmağa icazə verilmişdir. Toxumçuluq
təsərrüfatlarında elit və reproduksiyalı toxum-
ların istehsalının həyata keçirilməsinə baxma-
yaraq, ölkədə toxumçuluğun inkişaf səviyyəsi
zəruri tələblərə uyğun gəlmir. Belə ki, məhsul-
dar və rəqabət qabiliyyətli yerli toxumlar olsa
da, hələlik kifayət qədər deyildir [7,s.145-168].

Rəqabət qabiliyyətli aqrar məhsul istehsalı
və ixracının digər bir istiqaməti kənd təsər-
rüfatı məhsulları istehsalçılarının yüksək məh-
suldarlıqlı toxumları əldə etmələrinə əlverişli
iqtisadi imkanlar yaradılmasının təmin edil-
məsidir. Dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla,
məhsuldar  və keyfiyyətli toxum sortlarının
istifadəsi ilə bağlı dövlət köməyi tədbirlərinin
tətbiqi məqsədəuyğundur. Keçid dövründə
ölkəyə idxal olunan toxumluq kənd təsərrüfatı
məhsulları üçün güzəştli gömrük rüsumları
tətbiq edilmişdir. Xaricdən idxal olunan yük-
sək məhsuldar və keyfiyyətli toxum sortla-
rının istifadəsində dövlət köməyi tədbirlərinin
biləvasitə müvafiq kənd təsərrüfatı məhsul-
larını istehsal edən fermerlərə göstərilməsi
məqsədəuyğundur. Fermerlərin toxumçuluq
subyektlərindən aldıqları toxum üçün subsidi-
yaların tətbiqi məqsədəuyğun hesab edilə bi-
lər. Subsidiyaların tətbiq olunduğu toxumların
çeşidləri müəyyən edilərkən ixrac olunan
məhsullara üstünlük verilməsi vacibdir [5; 7].

Aqrar ixrac məhsullarının beynəlxalq
bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin
edilməsi, daha doğrusu, həmin məhsulların
qiymət rəqabətinə davam gətirməsi baxımın-
dan kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xərclə-
rinə kömək siyasətinin həyata keçirilməsi də
vacib rola malikdir. Toxumçuluq sahəsində
subsidiyalar verilməsi ilə yanaşı, mineral
gübrələrin və zərərvericilərə qarşı mübarizə
vasitələrinin, ayrı-ayrı texnika növlərinin alın-
ması, enerji və suvarma xərclərinin, habelə,
tikinti işlərinin yerinə yetirilməsinə dövlət
tərəfindən köməklik göstərilməsini nəzərdə
tutur. Bu siyasətin tətbiq edildiyi ölkələrdə,
aqrar ixrac məhsullarının beynəlxalq bazar-
larda rəqabətə davamlılığının xeyli yüksək
olduğunu sübut edir.

Aqrar məhsul ixracının stimullaşdırıl-
ması istiqamətləri

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hazırda aqrar
bölmədə məhsulların bazarlara çatdırılması,
ölkədən xaricə daşınması, istehsal yerindən
anbarlara daşınması üçün müasir taraların
olmaması, ağac materialdan hazırlanmış tara-
lardan istifadə olunması məhsulların zədələ-
nərək sıradan çıxmasına, məhsulların əmtəəlik
görünüşünün pozulmasına səbəb olur ki, nəti-
cədə məhsullar rəqabət qabiliyyətinə malik
olmayıb aşağı qiymətə reallaşdırılır. Bu isə
istehsalçılar və ticarət işləri  ilə məşğul olan
subyektlər üçün ciddi maddi zərər deməkdir.

Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də
kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının sti-
mullaşdırılmasına əhəmiyyətli təsir göstərən
digər infrastrukturların yaradılmasıdır. Ölkədə
kənd təsərrüfatı infrastrukturunun yaradılması
həm də əmək qabiliyyətli insanların kəndlərdə
yaşayıb yaratmaları baxımından qiymətləndi-
rilməlidir. Ona görə də kəndin sosial infras-
trukturunun inkişafına xüsusi diqqət verilməsi
zəruridir. Təbii ki, istehsal və sosial infrast-
rukturla yanaşı bazar infrastrukturunun forma-
laşması istehsalın və ixracın artırılmasında zə-
ruri məsələlərdən biridir. Bu, hər şeydən
əvvəl, iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi ölkə-
mizdə bazar münasibətlərinin və sahibkarlığın
inkişafı baxımından zəruridir. Bazar
infrastrukturlarının yaradılması və inkişafı aq-
rar sahə məhsullarının artırılmasına, isteh-sal-
çıların ixraca daha çox məhsul göndər-
mələrinə stimul yaradır. Təkmil infrastruktur
xidməti sisteminin yaradılması rəqabət qabi-
liyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı
və xarici bazarlara çıxarılmasında da böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Burada İxraca Yardım
Fondunun istehsalçılara xarici bazarlarda
məhsul satışına dövlət tərəfindən yardım
göstərilməsi də mühüm rol oynaya bilər. Belə-
liklə, emal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulla-
rı istehsalını artırmaq, ixracın həcmini daha da
çoxaltmaq üçün əsas şərtlərdən biri də ölkədə
aqrar infrastrukturun yaxşılaşdırılması, bu sa-
hədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün əlve-
rişli şəraitin yaradılmasıdır [7; 9; 10].

NƏTİCƏ
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Beləliklə, aqrar sənaye məhsullarının ixra-
cının stimullaşdırılması istiqamətində aparılan
araşdırmalardan aydın olur ki, bunun üçün ilk
növbədə keyfiyyətli məhsul istehsalının həcmi
artırılmalıdır. Başqa sözlə desək, aqrar sənaye
məhsullarının ixracının stimullaşdırılması
məsələsinə ixrac və istehsalın birgə (kompleks)
dəstəklənməsi şəklində yanaşmaq daha
məqsədəuyğundur. Bu istiqamətdə yalnız key-
fiyyətli aqrar məhsulların istehsalı, müasir
tələbata uyğun qablaşdırılması, saxlanması, da-
şınması və s. kimi məsələlərə kompleks yana-
şılması ilə müəyyən edilmiş məqsədə çatmaq
mümkündür.
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