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Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi 

 

Xülasə 

 Məqalədə iqtisadi təhlükəsizlik problemləri və onun tərkib hissəsi kimi ərzaq 

təhlükəsizliyi problemləri araşdırılır. Belə nəticəyə gəlinir ki, hər bir ölkənin özünəməxsus 

iqtisadi təhlükəsizlik problemləri olsa da, onlar arasında bəzi ümumi xüsusiyyətlər də var. 

Müəllif Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təminatının səciyyəvi xüsusiyyətlərini göstərir.   

Açar sözlər: qloballaşma, milli və iqtisadi təhlükəsizlik, ərzaq təhlükəsizliyi, hədd 

göstəriciləri, iqtisadi təhlükə  

 

Giriş 
Son bir ildə dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin azalması neft ixrac edən 

ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda müəyyən maliyyə problemləri yaratdı. Neft gəlirlərinin 

ilbəil artması ölkənin məcmu tələb və məcmu təklifinə, iqtisadiyyatın sektorlararası 

münasibətinə müəyyən təsirlər göstərmişdi. Neft qiymətlərinin kəskin azalması Azərbaycanda 

idxal mallarının qiymətlərinə kəskin təsir göstərdi. Belə olan şəraitdə ölkə iqtisadiyyatında 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi özünü daha da qabarıq şəkildə göstərir. Əlbəttə, 

qloballaşma şəraitində dünyada heç bir ölkə özünü tam şəkildə idxal mallarından azad edə 

bilməz. Dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya hər bir ölkədən müqayisəli üstünlüyünə uyğun 

məhsul istehsal etməyi tələb edir. Hər bir ölkə ona lazım olan hər şeyi yüksək keyfiyyətlə 

istehsal edə bilməz. Lakin hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi tələb edir ki, ölkə 

iqtisadiyyatı fövqəladə hallarda digər ölkələrdən asılı vəziyyətə düşməsin. Beləliklə, hər bir 

ölkə çalışır ki, onun iqtisadiyyatı üçün minimum səviyyədə özünütəmin etmə imkanları olsun. 

Bu istək özünü daha çox ərzaqla təminatda göstərir. Neftin qünya bazarında qiymətinin 

azalmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri bir daha sübut etdi ki, ərzaq təhlükəsizliyi 

problemləri Azərbaycan üçün də çox aktualdır.  

İqtisadi təhlükəsizlik  

İlk dəfə elmi ədəbiyyatda “təhlükəsizlik” anlayışına ingilis filosofu Roberin 1190-cı ildə 

tərtib etdiyi lüğətdə rast gəlinir. Rober “təhlükəsizliyi” istənilən təhlükədən özünü müdafiə 

edilmiş hesab edən insanın ruhi sakit vəziyyəti kimi qiymətləndirir. Sonrakı dövrlərdə 

“təhlükəsizlik” ayrıca götürülmüş insan miqyasından daha geniş miqyasa, yəni dövlət 

miqyasına daxil edilir. Beləliklə, elmi ədəbiyyata “dövlətin təhlükəsizliyi” anlayışı daxil olur 

[1]. Artıq XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq “təhlükəsizlik” anlayışı elmi ədəbiyyatlarda geniş 

yayılıb. Bu dövrlərdən başlayaraq insanların rifahının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

dövlətin əsas məqsədi kimi müəyyən edilib. Rusiyada da XIX əsrin axırlarından başlayaraq 

“dövlət təhlükəsizliyi” anlayışı istifadə edilib[2]. Son 30 ildə elmi ədəbiyyatda geniş 

yayılmasına baxmayaraq “milli təhlükəsizlik” və “iqtisadi təhlükəsizlik” anlayışlarına hələ də 

müxtəlif yanaşmaları var.  Bəzi müəlliflər “milli təhlükəsizlik” deyəndə şəxsiyyətin, 

cəmiyyətin və dövlətin həyati vacib maraqlarının daxili və xarici təhlükələrdən qorunduğu 

vəziyyəti nəzərdə tuturlar [3].  

Arxipov A., Qorodetskiy A. və bəzi digər alimlərin fikrincə, iqtisadi təhlükəsizlik 

millətlərarası və beynəlxalq səviyyədə ictimai ehtiyacların səmərəli təminatını yerinə 
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yetirmək üçün ölkə iqtisadiyyatının “bacarığıdır” [4]. Məsələn, Моисеенко Е.Г, Мясникович 

М.В. və başqaları qeyd edirlər ki, iqtisadi təhlükəsizlik miqyasca dəyişərək, müxtəlif sosial 

səviyyələrdə özünü göstərir [5], [6]. Belə ki, müxtəlif səviyyələrdə iqtisadi təhlükəsizlikdən 

söhbət açmaq olar, məsələn, beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik, milli iqtisadi təhlükəsizlik, hər 

hansı müəssisənin və ya kollektivin iqtisadi təhlükəsizliyi, ailə təsərrüfatının və fərdin iqtisadi 

təhlükəsizliyi. Beləliklə, bəzi alimlər iqtisadi təhlükəsizliyə şəxsiyyətin, cəmiyyətin və 

dövlətin həyati vacib maraqlarına mümkün mənfi təsirlərin  aradan qaldırılması üçün şəraitin 

yaradılması prosesi kimi baxırlar. Bu proses qarşılıqlı əlaqədə olan müxtəlif səviyyələrin, 

məsələn, beynəlxalq, milli, regional, sahəvi, ayrıca götürülmüş təsərrüfat subyekti və 

şəxsiyyəti əhatə edən səviyyələrin yaratdığı tam sistemdir. İstehsal, sosial və ekoloji sferalar 

isə bu sistemin mühüm tərkib hissələridir [7]. 

Əlbəttə, bəzi alimlər iqtisadi təhlükəsizliyə daha konkret yanaşaraq ona iqtisadi 

böhranlar zamanı milli iqtisadiyyatın dözümlülüyü kimi və dünya iqtisadi arenasında 

rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunması kimi baxırlar [8]. Burada da “dözümlülük” dərəcəsi 

xeyli sual doğurur. Çünki ölkə iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına nə qədər çox inteqrasiya 

olunursa, qlobal iqtisadi böhranların təsirinə də bir o qədər məruz qalmaq şansı yaranır. Odur 

ki, iqtisadi təhlükəsizlik tələbi bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı qarşısında dilemma yaradır: 

birincisi, dünya təsərrüfat siateminə inteqrasiya,  ikincisi, öz təhlükəsizliyini təmin etmək 

gücündə olan iqtisadi sistemini formalaşdırmaq. İqtisadi təhlükəsizliyin yuxarıda nəzərdən 

keçirdiyimiz göstəricilərinin bəzi çatışmazlıqlarını qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bu 

göstəricilər insanların fiziki və bioloji təhlükəsizliyini əhatə etmir; insanların həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşması dinamikasını əks etdirmir;  ölkənin milli sərvətinin artması 

dinamikasını əks etdirmir.  

Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası” dövlətimizin 

müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, konstitusiya quruluşunu, xalqın və ölkənin milli 

maraqlarını daxili və xarici təhdidlərdən qorumağa yönəlmiş siyasətin məqsəd, prinsip və 

yanaşmalarının müəyyən edilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır. Konsepsiyada diqqəti çəkən 

əsas məqam milli maraqların aydın ifadə edilməsidir. Çünki milli maraqların aydın olmaması 

adətən, həm ayrı-ayrı vətəndaşların, həm də qrupların fəaliyyətində sapmalara səbəb olur. 

Konsepsiyada milli maraqların sıralanmasında iqtisadiyyatın liberallaşması xüsusi qeyd edilir. 

Bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi sabitliyin 

təmin olunması məqsədi ilə daxili və xarici sərmayələr üçün əlverişli şəraitin yaradılması 

milli maraqlarımıza xidmət edir. Ölkə rəhbərliyinin iqtisadi inkişaf sahəsində son 20 ildə 

həyata keçirdiyi islahatlar da bu qəbildəndir.  Azərbaycan Respublikasının milli maraq 

çərçivəsi dünya ölkələrinin universal təhlükəsizlik ölçülərini nəzərə almaqla yanaşı, həm də 

məxsusi təhlükəsizlik təhdidlərindən qaynaqlanan bəzi xarakterik xüsusiyyətləri ilə şeçilir [9]. 

 “Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası”nda Azərbaycan 

Respublikasının təhlükəsizlik mühiti onun suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin 

toxunulmazlığı, milli maraqları, davamlı inkişafı, əhalisinin rifah və dəyərlərinin qorunmasına 

təsir edən amillərin məcmusu kimi xarakterizə edilir [10]. “Azərbaycan Respublikasının milli 

təhlükəsizlik konsepsiyası” müxtəlif konkret sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə 

təhlükəsizliyin təminatını nəzərdə tutan sənədlərlə daha da möhkəmləndirilib. “Azərbaycan 

Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı” da milli təhlükəsizliyin iqtisadi sahədə 

reallaşmasının bir təzahürüdür. Bu proqram Ulu öndər H.Əliyev tərəfindən 2 mart 2001-ci 

ildə imzalanan sərəncamla təsdiq edilib.  
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“Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı” ərzaq təhlükəsizliyini 

insan ləyaqətinin başlıca amili hesab edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının 12-ci maddəsində dövlətin ali məqsədi kimi insan və vətəndaş hüquqlarının 

və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin 

edilməsi göstərilir.  Konstitusiyanın 16-cı maddəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan dövləti 

xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat 

səviyyəsi qayğısına qalır. Layiqlı həyat şəraiti isə ərzaqla tam təminatı nəzərdə tutur. 

Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyi həm də əsas insan hüquqlarından biridir. Ona görə də bu 

hüququn təmin edilməsi  Azərbaycan Respublikası Hökumətinin mühüm vəzifələrindən 

sayılır. Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir insanın sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün ərzaqla 

kifayət qədər təmin edilməsi deməkdir. Bu problemin həlli  ilk növbədə yoxsulluğun 

azaldılması, ərzaq təminatının və ərzaq məhsullarından istifadənin səmərəsinin artırılması ilə 

bağlıdır.  

“Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı” Azərbaycan Respublikası 

Hökumətinin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində  öhdəlik və məqsədlərini əhatə edir. Bu 

proqramın dövlətin maliyyə öhdəlikləri və büdcə imkanları çərçivəsində həyata keçirilməsi 

nəzərdə  tutulur. Ərzaq təhlükəsizliyi proqramının əsas məqsədi  yerli kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının artırılması və ərzaq məhsullarının qiymətlərinin məqbul səviyyədə 

saxlanmasına  yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsindən və  kəskin ərzaq qıtlığı hallarına 

yol verilməməsi sisteminin yaradılmasından ibarətdir. Hər bir məqsəd kompleks tədbirlər 

sisteminin həyata keçirilməsini tələb edir. Belə ki, yerli kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının artırılması və ərzaq məhsullarının qiymətlərinin məqbul səviyyədə 

saxlanmasına  nail olmaq dövlətin aqrar sahənin tənzimləməsini və bu sahəyə yardımların 

genişlənməsini tələb edir. Digər tərəfdən, hökumət aqrar sahədə liberal islahatları da 

genişləndirməlidir ki, bu sahədə sahibkarlıq mühiti yaxşılaşsın. Elə buna görə də Azərbaycan 

Respublikasının Hökuməti proqramın həyata keçirilməsindən irəli gələn iki mərhələdən ibarət 

olan strategiyanı reallaşdırmağı öhdəsinə götürmüşdür. Bu mərhələdən birincisi islahatlar 

aparıldığı müddətdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qısa müddətli və orta 

müddətli keçid tədbirlərinin tətbiqi, ikincisi isə ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində uzunmüddətli 

tədbirlərin tətbiqidir. İkinci tədbirin başlıca məqsədi Azərbaycanın kənd təsərrüfatının 

gəlirliliyinin və rəqabət  qabiliyyətinin artırılmasını, eləcə də onun beynəlxalq iqtisadi sistemə 

inteqrasiya olunmasını nəzərdə tutur. “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi 

Proqramı”-nın yerinə yetirilməsi iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə siyasətlərin, o cümlədən 

makroiqtisadi və maliyyə siyasətinin, pul siyasətinin, vergi siyasətinin, büdcə siyasətinin, 

ticarət və gömrük siyasətinin və aqrar siyasətin qarşılıqlı uzlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu 

proqram həm də aqrar sahənin liberallaşmasının genişlənməsini, həmçinin dövlətin aqrar 

sahəyə köməyinin artırılmasını uzalaşdırmağı nəzərdə tutur. Belə ki, ölkədə aqrar sahəyə 

dövlət dəstəyi olmazsa, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya şəraitində ölkənin kənd 

təsərrüfatı sahəsi rəqabətə dözümlü ola bilməz.  

   Əksər hallarda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ölkənin aqrar sektorunun inkişaf 

etdirilməsi və ərzaq məhsullarına olan tələbatın daxili imkanlar hesabına təmin edilməsi kimi 

başa düşülür. Bir çox alimlər, o çümlədən Azərbaycanda aqrar məsələlər ilə məşğul olan 

tədqiqatçılar  belə hesab edirlər ki, ərzaq idxalı azaldılma və ölkə idxalı əvəz edən məhsullar 

istehsalını genişləndirməlidir. Ancaq  “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi 

Proqramı” ərzaq təhlükəsizliyinin məqsədi kimi ikinci bir ciddi məsələni prioritet kimi irəli 

çəkir. Bu da ölkədə ərzaq qıtlığının yaranmasının qarşısının alınmasıdır. Bu məsələ 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsini və ərzaq təminatı məsələlərində digər 

ölkələrlə əlaqələrin genişlənməsini nəzərdə tutur. Başqa sözlı desək, Azərbaycanda ərzaq 
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təhlükəsizliyi problemi ölkənin ərzaqla təminatında təkcə idxalı əvəzləmə siyasətini  yox, həm 

də aqrar sahənin və xarici ticarətin liberallığının genişlənməsini nəzərdə tutur. Belə ki, dünya 

təsərrüfat sisteminə inteqrasiya ölkələrin ərzaq təhlükəsiliyi anlayışında müəyyən 

dəyişikliklər edib. Artıq sərhədlərin ticarət üçün açıq olması ayrıca götürülən ölkələrdə aclıq 

riskini xeyli azaldıb. Xarici valyutası olan ölkənin ac qalmaq riski praktiki olaraq yoxdur. 

Deməli, prioritet olan təkcə ölkənin aqrar sektorunun inkişafı deyil, həm də ölkəni zəruri 

miqdarda valyuta ilə təmin etməkdir.  

 Əlbəttə, arzaq təhlükəsizliyi probleminə belə yanaşma müəyyən suallar doğurur. 

Məsələn, ərzaq təhlükəsizliyi daxili ehtiyatlar hesabına deyil, idxal hesabına təmin edildikdə 

ərzaq qıtlığı riski həmişə artır. Ölkənin xarici ticarət əlaqələrində üstünlük təşkil edən hər 

hansə ölkə ilə əlaqələrin zəifləməsi də müəyyən problemlər yarada bilər. Belə yanaşmada 

digər sual əhalinin məşğulluğu ilə bağlıdır. Belə ki, əgər ölkə ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində 

daxili istehsala deyil, idxala üstünlük verərsə, onda regionlarda əhalinin müəyyən hissəsinin 

işlə təminatında müəyyən problemlər yarana bilər. Belə yanaşmada başqa bir çatışmazlıq  

aqrar sahənin ixrac potensialından istifadə edilməməsidir. Belə ki, bu sahənin geniş inkişaf 

etdirilməsi ölkənin ixrac potensialında mühüm rol oynaya bilər. Odur ki, aqrar sektorun 

inkişaf etdirilməsi və ixrac imkanlarının artırılması nəinki ərzaq təhlükəsizliyi üçün vacibdir, 

həmçinin ölkəyə valyuta axını artıran mənbə kimi və əhalinin məşğulluğunun təminatı üçün 

vacibdir.   

   Digər tərəfdən, ərzaq təhlükəsizliyi üçün yalnız yerli istehsalın genişləndirilməsinin 

prioritet hesab edilməsi aqrar sektorun rəqabətqabiliyyətliliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Odur 

ki, aqrar sektorun liberallaşması ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üçün zəruri olsa da kafi 

deyil. Dünya təcürbəsi göstərir ki, aqrar sektora dövlət yardımı mütləq həyata keçirilməlidir. 

Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri belə aqrar sektora yardımlar həyata keçirir. Məsələn, aqrar 

sahədə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri olan ABŞ və Yaponiya aqrar sektora uyğun olaraq 

20 milyard dollardan və 80 milyard dollardan çox vəsait xərcləyirlər.  

Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında yerli istehsalın genişləndirilməsi və ya ərzaq 

idxalının digər sahələrin inkişafı hesabına saxlanması bir-birini inkar edən proseslər deyil. 

Əsas məsələ ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üçün bu iki variant arasında optimal həcmin 

tapılmasıdır.  Deməli, əsas sual ondan ibarətdir ki, ərzaq təminatında yerli istehsalı nə qədər 

inkişaf etdirmək lazımdır ki, əhalinin böyük hissəsini məşğul etməsin; əmək məhsuldarlığı 

yüksək olsun; ölkənin aqrar sektoru rəqabətqabiliyyətli olsun; ərzaq qıtlığı yaranmasın və sair. 

Bu məsələlər ərzaq təminatı üçün “astana qiymətlərinin” formalaşmasını tələb edir. Belə ki, 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bütün ərzaq növləri üzrə ölkənin tamamilə idxaldan 

azad edilməsi demək deyil.   Bu elə məhsulların və elə həcmdə istehsalını nəzərdə tutur ki, bu 

məhsulların idxalı mümkün olmadıqda ölkədə qıtlıq yaranmasın. Əlbəttə, hər bir ölkədə ərzaq 

təhlükəsizliyi üçün  “astana qiymətləri” müxtəlifdir. Lakin, hər bir ölkədə bu qiymətlərin 

müəyyən edilməsi ölkədə aqrar sektora dövlət himayəsinin həcmini müəyyən etməyə və 

dövlət tənzimlənməsi üçün optimal həcmin tapılmasına kömək edə bilər.  

Nəticə 

 Ərzaq təhlükəsizliyi milli  və iqtisadi təhlükəsizliyin  tərkib hissəsidir; 

 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi iki amillə: yerli istehsalın genişlənməsi və idxal 

hesabına ola bilər; 

 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün yerli istehsalın və idxalın həcmi ilə xarici 

ticarətin liberallaşması arasında müvazinətin tapılması vacibdir; 

 Ərzaq təhlükəsizliyi üçün vacib olan “astana rəqəmləri” bu səviyyədən asılıdır. 
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Насирова Офелья Адил кызы 

Продовольственная безопасность как составная часть  экономической 

безопасности 

Резюме 

 Статья посвящается изучению проблем экономической и продовольственной 

безопасности как один из ее составную часть  в условиях глобализации. Автор 

приходит такому заключению, что проблемы экономической безопасности каждой 

страны имеет индивидуальный характер, но и есть некоторые общие проблемы. 

Автор рассматривает нахождение оптимального уровня государственного 

вмешательства на аграрный сектор и внешней торговли как качественно новая 

система для обеспечения экономической безопасности.   

Ключевые слова: глобализация, национальная и экономическая безопасность, 

пороговые значения, экономическая опасность  

Nasirova Ofelya Adil 

Food security as one of essential component of economical security 

Abstract 

 The article investigates the economical and food security issues in globalization. The 

author came to the conclusion that every national economy has individual peculiarities on 

security, but there are some common issues. The author offers new mechanism to provide 

food security, i.e. to find an optimum between state intervention to agrarian sector and 

foreign trade liberalization.  

Key words: globalization, national security, economical security, food security, 

threshold values, economical threat  
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