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ANNOTASİYA 

Ərzaq təhlükəsizliyi müasir qlobal təhlükələrin artdığı bir 

şəraitdə dünya sivilizasiyasını və ölkələrini narahat edən ən cid-

di problemlərdən biri hesab olunur. Dünya dövlətlərinin qarşı-

sında duran mühüm vəzifələrdən biri artmaqda olan dünya əha-

lisinin ərzaq problemlərinin uzunmüddətli dövr üçün davamlı 

və sabit formada həll edilməsi, ərzaq əlçatanlığının əhəmiyyətli 

səviyyədə gücləndirilməsidir.  

Dünya ölkələrinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi is-

tiqamətində səylərinin birləşdirilməsi, beynəlxalq təşkilatların 

bu istiqamətdə fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, mövcud ər-

zaq resurslarından istifadənin ən səmərəli yollarının və mexa-

nizmlərinin modelləşdirilməsi prioritet fəaliyyət istiqamətlərin-

dən hesab olunur.  

Qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ər-

zaq əlçatanlığı kontekstində Minilliyin İnkişaf Hədəflərində nə-

zərdə tutulmuş məqsədlərə nail olunması, ərzaq əlçatanlığının 

davamlı şəkildə sistemləşdirilməsi,  dünya ölkələrinin, o cümlə-

dən Azərbaycanın bu proseslərdə fəallığının artırılması, mühüm 

ərzaq və qida məhsulları istehsalının genişləndirilməsi və emal 

sahələrinin gücləndirilməsi üzrə dövlət siyasətinin təkmilləşdi-

rilməsi, stimullaşdırılması mexanizmlərinin tətbiqi vacib şərtlər-

dəndir.  
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Ərzaq təhlükəsizliyinin sosial aspektdə baxılması, orta sinfin 

formalaşdırılmasında ərzaq əlçatanlığının əhəmiyyəti, işsizlik və 

yoxsulluq problemlərinin həll edilməsi, qida rejimlərinin təkmil-

ləşdirilməsi, ərzaq əlçatanlığı məsələlərində sosial bərabərsizli-

yin aradan qaldırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müasir çağırışla-

rın diqqətlə izlənilməsi və nəzərə alınması, iqlim dəyişiklikləri 

ilə bağlı olaraq dünya ölkələrinin birgə əməkdaşlığının gücləndi-

rilməsi, torpaq, su və digər resurslardan səmərəli istifadənin tə-

min olunması üzrə müasir texnologiyaların əsaslı fəaliyyət me-

xanizmləri genişləndirilməlidir. 

 Urbanizasiyanın  ərzaq əlçatanlığı siyasətində rolu xüsusilə 

araşdırılmalı və adekvat tədbirlərin görülməsinə kompleks şə-

kildə baxılmalıdır. Ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsində  biz-

nes-elm-təhsil üçbucağının əhəmiyyətinə xüsusi önəm verilməli-

dir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə qlobal kontekstdə reallıqlar, çağı-

rışlar və perspektivlər üzrə hər fəslin sonunda tövsiyələr hazır-

lanmış və təkliflər verilmişdir.  
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GİRİŞ 

I Fəsildə ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib 

hissəsi kimi verilir və ərzaq təhlükəsizliyinin hər bir insanın sağ-

lam və məhsuldar həyat tərzində yaşamasında əhəmiyyəti açıq-

lanır. 2050-ci ilədək olan dövrdə dünya əhalisinin 9-10 milyarda 

çatması,  ərzaq istehsalının 70% artması, məcmu dənli bitki və 

ət məhsullarının müvafiq olaraq 900 milyon və 200 milyon ton 

artması gözlənilir. Bununla əlaqədar olaraq, dövlətlərin makro-

iqtisadi siyasətlərinin və ərzaq əlçatanlığı üzrə apardığı siyasə-

tin optimallığının vacibliyi xüsusilə qeyd olunur.  

Dövlət fiskal siyasətdən səmərəli istifadə etməklə ərzaq əlça-

tanlığına əlavə münbit şərait yaratmalıdır. Pul siyasəti və ərzaq 

əlçatanlığının qarşılıqlı təsir dairələrinə baxılmışdır. Bundan əla-

və, ərzaq əlçatanlığında kənd təsərrüfatı siyasətinin xüsusi əhə-

miyyəti qabardılır. Dünya qlobal dənli bitki, buğda, yarma və 

düyü bazarları təhlil olunur. Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişa-

fının intensivliyinə və məhsuldarlığın artırılmasına xüsusi diq-

qət yetirilir. Ərzaq qiymətləri indeksi, real qiymət dəyişiklikləri, 

ərzaq yardımı proqramlarının növləri təhlil edilir.  

Qlobal və yerli kontekstdə ərzaq əlçatanlığı problemləri 

araşdırılır. Ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsində kənd təsər-

rüfatı layihələrinin maliyyələşdirilməsinin əhəmiyyəti açıqlanır. 

Qida və ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həll edilməsində 
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kənd təsərrüfatı sektorunun rolu verilir. Daha yüksək məhsul-

darlığın əldə edilməsində vacib amillərə münasibət diqqət çəkir.  

Biznes mühitinin əlverişli formalaşdırılmasında dövlətin si-

yasi çevikliyinin və iqtisadi siyasətinin vacibliyi vurğulanır. 

Kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafında risk sığortası və kredit 

problemləri işıqlandırılır. Sosial və ətraf mühit üzrə yanaşmala-

ra geniş yer verilmiş, problemlər və müasir çağırışlar ümumiləş-

dirilmişdir. Ticarət və ərzaq təhlükəsizliyi arasındakı bağlılıqlar 

açıqlanmış və ərzaq əlçatanlığında ticarətin rolu verilmişdir. 

 Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, mü-

hüm ərzaq və qida məhsulları üzrə ərzaq əlçatanlığının güclən-

dirilməsi prosesləri öz əksini tapmışdır. Ölkədə dənli bitkilərin 

istehsalının artırılması, o cümlədən taxıl istehsalına xüsusi diq-

qətin yönəldilməsinin vacibliyi əsaslandırılmışdır. Ərzaq əlça-

tanlığının gücləndirilməsində dövlət siyasətinin və dövlət sə-

viyyəsində qəbul olunan qərarların adekvatlığı və optimallığı 

məsələlərinə baxılmışdır.  

II Fəsildə qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi bir tədqiqat 

obyekti kimi qəbul edilərək iqtisadi siyasətin müxtəlif istiqamət-

ləri baxımından təhlil edilmişdir. Daxili bazarın qorunması bir 

tərəfdən yerli istehsalçıların maraqlarına xidmət etdiyi halda, 

digər tərəfdən resursların optimal bölgüsünü əngəlləyir və qiy-

mətləri yüksəldərək ərzağ əlçatanlığı problemini kəskinləşdirir. 
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Bu mənada xarici iqtisadi siyasət və ərzaq təhlükəsizliyi arasın-

da optimal balansın müəyyənləşdirilməsi tədqiqatın əsas hədəf-

ləri sırasındadır. 

 Monetar siyasət ərzaq qiymətlərinin sabitliyi və milli valyu-

tanın davamlı məzənnəsini hədəfləməklə ərzaq təhlükəsizliyinə 

birbaşa dəstək verir. Ərzaq istehsalçılarının ucuz və uzunmüd-

dətli kreditlərlə təminatı və əlverişli lizinqin inkişafı isə ərzaq 

təhlükəsizliyinə təminatın artırılması nöqteyi-nəzərindən mone-

tar dəstək aləti sayıla bilər. Ərzaq əlçatanlığı problemləri da-

vamlı inkişaf və tərəqqi kontekstində araşdırılmışdır. Bu məq-

sədlə hər bir ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 

ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsi üzrə elmi-texniki və elmi-iq-

tisadi cəhətdən əsaslandırılmış inkişaf proqramlarının olmasına 

xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

 Bundan əlavə, geoiqtisadi aspektdə ərzaq əlçatanlığı pro-

blemlərinin həllində hər bir ölkənin fəallığının artırılmasına ça-

ğırış edilmişdir. Minilliyin İnkişaf Hədəflərində Azərbaycanın iş-

tirakı, həmin hədəflərə çatmaqda görülən tədbirlərin mahiyyəti 

və müasir vəziyyəti açıqlanmışdır. Kənd təsərrüfatı sektorunun 

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhə-

miyyəti xüsusilə vurğulanmışdır.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları qida sənayesi üçün əsas xammal 

mənbəyidir. Aqrar sahə sənaye baxımından inkişaf etməkdə 
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olan ölkələrin tərəqqisində çox önəmli rol oynamışdır. Kənd tə-

sərrüfatı Azərbaycanda əsas məşğulluq mənbəyidir və iqtisadi 

diversifikasiya üçün vacibdir. Kənd təsərrüfatı həm də ona görə 

dəyərlidir ki, bu sahə ərzaq təhlükəsizliyi və bölgələrdə yoxsul-

luğun azaldılması baxımından  mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kənd 

təsərrüfatı sahəsində liderlik əldə etmiş ölkələrin siyasətləri də-

rindən araşdırılaraq, həmin siyasətlər əsasında, ölkəmiz üçün 

aqrar sənayenin inkişafı ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. Ölkə-

mizin coğrafi və iqtisadi şəraitini nəzərə alsaq, Azərbaycan regi-

onun əsas kənd təsərrüfatı ixracatçısı kimi güclənə bilər.  

III Fəsildə Ərzaq təhlükəsizliyinin Minilliyin İnkişaf Hədəf-

ləri (MİH) konsepsiyasından izahı verilir. Kitabın bu fəslində 

Azərbaycanın MİH-dən irəli gələn vəzifələri açıqlanmışdır. Ke-

çən dövr ərzində Azərbaycan hökuməti MİH-nin həyata keçiril-

məsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalmışdır. 

Əhalinin orta təbəqəsinin formalaşdırılmasında ərzaq əlçatan-

lığının gücləndirilməsi üzrə tədqiqatların nəticələri verilmişdir. 

Qidalanma rejimlərinin optimallaşdırılması və qidalanma əl-

çatanlığının təkmilləşdirilməsində orta sinfin inkişafı və güclən-

dirilməsi vacib şərtlər kimi xarakterizə olunur. Yerli inkişaf kon-

tekstində ərzaq əlçatanlığının əhəmiyyəti açıqlanır və bu amillə-

rin işsizliyin azaldılmasında rolu göstərilir. Ərzaq əlçatanlığı və 

sosial bərabərsizlik problemlərinə xüsusi önəm verilir. Ərzaq 
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təhlükəsizliyinin sosial aspektdə gücləndirilməsi üçün siyasi hə-

dəflərin və inkişaf proqramlarının optimallığının vacibliyi bildi-

rilir. Gender bərabərliyi nəzərə alınmaqla ərzaq əlçatanlığına 

nail olmağın yolları göstərilir.  

IV Fəsildə Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müa-

sir problemlər və çağırışlar verilmişdir. Bir sıra Afrika ölkələrin-

də iri buynuzlu mal-qaralar üzrə itkilər təhlil olunmuşdur. İqlim 

dəyişikliyinin ərzaq əlçatanlığına potensial təsirlərinə baxılmış-

dır. Ərzaq əlçatanlığına strateji yanaşmaların vacibliyi bildiril-

mişdir. Demoqrafik təsirlər və ərzaq çatışmazlığı məsələləri 

xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Qeyd olunur ki, dünya 

əhalisi sürətlə artmaqdadır və Dünya Bankının proqnozlarına 

görə 2050-ci ilə kimi dünya əhalisinin sayı 9,3 milyarddan çox 

olacaqdır. Dünya regionları üzrə aclıq göstəricilərinin dəyişməsi 

təhlil edilmişdir.  Məsələn, 1981-2011-ci illərdə Şərqi Asiyada 

yoxsulluq 78%-dən 8%-ə, Cənubi Asiyada 61%-dən 25%-ə və 

Saxara altı ərazilərdə 53%-dən 47%-ə enmişdir. Kitabda bu hal-

lar geniş təhlil edilir, həmçinin, ərzaq əlçatanlığını məhdudlaşdı-

ran amil - sosial bərabərsizlik məsələlərinə toxunulur.  

Əslində ərzaq təhlükəsizliyi və rəqabət üstünlüyünə malik 

sahələrin inkişafı bir medalın iki üzüdür. Əgər ərzaq təhlükəsiz-

liyi milli səviyyədə bütün ərzaq məhsulları ilə 100%-lik təminatı 

əsas götürürsə, rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi ölkənin yalnız rə-



15 

 

qabət üstünlüyünə malik olduğu sahələrin inkişafını zəruri he-

sab edir. Bu halda rəqabət üstünlüyü və ərzaq təhlükəsizliyi ara-

sında “kompromis”in tapılması vacibdir. Belə kompromisin ta-

pılmasında modernləşmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki,  

modernizasiya daha az resursla daha çox məhsul istehsalına im-

kan verir ki, bu da ərzaq təhlükəsizliyi və rəqabət  qabiliyyəti 

arasında tarazlığın  daha tez tapılmasına imkan verir. Moderni-

zasiya kənd təsərrüfatı sahəsinin istehsal, bölgü, mübadilə və is-

tehlak sferalarını əhatə etməklə ərzaq təhlükəsizliyinin həllində 

mühüm rol oynayır.  

V Fəsildə son illərdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələri öz siyasət-

lərini daha çox davamlı inkişafı təmin etmək istiqamətində qurur-

lar. İqtisadi inkişafın bir modeli olan davamlı inkişafda əsas məqsəd 

ətraf mühiti qorumaqla, mövcud resurslardan insanların ehtiyacları 

üçün istifadə olunmasını təmin etməkdir. Belə ki, bu resurslar istifa-

də olunarkən yalnız hazırkı vəziyyət deyil, eyni zamanda gələcək 

nəsillərin potensial ehtiyacları da nəzərə alınmalıdır.  

Müasir dövrdə enerjiyə və enerji resurslarına olan tələbatı 

nəzərə alsaq, onda davamlı enerji siyasətinin nə qədər əhə-

miyyətli olduğunu görə bilərik. AMEA Coğrafiya İnstitutunda 

aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə 1880-2010-cu illəri 

əhatə edən dövrdə ölkəmizin ərazisində temperaturun dəyişmə-

si müxtəlif regionlarda 0,2-dən 1,5°C-yə qədər təşkil edir və son 
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40 il isti dövr kimi qiymətləndirilir. 1999-cu ildə Helsinki şəhə-

rində İqlim dəyişmələri və Yer kürəsinin  su balansı mövzusun-

da ikinci beynəlxalq simpoziumun gəldiyi əsas nəticələrdən biri 

də ondan ibarətdir ki, gələcəkdə iqlimin istiləşməsi prosesində 

quraq ərazilərdə yağıntının miqdarı bir qədər də azalacaq, rütu-

bətli ərazilər üçün isə əksinə, yağıntının miqdarı artacaqdır. 

Azərbaycan ərazisinin 60%-nin quraq ərazi olması proqnozlaş-

dırmağa əsas verir ki, onsuz da su ehtiyatlarından elə də zəngin 

olmayan respublikamızda yağıntının miqdarı azalmağa meyilli-

dir. Yeni iqlim şəraiti Azərbaycan iqtisadiyyatını uzunmüddətli 

perspektivdə müəyyən çağırışlarla üz-üzə qoyur. Xüsusilə kənd 

təsərrüfatı sahəsində istiliyə və quraqlığa davamlı bitkiçiliyin in-

kişafı ilə bağlı su resurslarının daha səmərəli istifadəsi, meliora-

siya və irriqrasiya infrastrukturunun inkişafı, su itkilərinin azal-

dılması və quraqlıq şəraitində infeksion xəstəliklərlə mübarizə 

və s. istiqamətlər diqqət mərkəzinə gətirilməlidir.  

Kitabda ərzaq təhlükəsizliyinin həlli üçün institusional prob-

lemlərin aradan qaldırılması istiqamətində təkliflər verilmişdir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həlli istiqamətində inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarından məhsu-

lun mütəmadi alınmasını təmin edən supermarket şəbəkəsi inki-

şaf etdirilməlidir. 1950-ci illərdə ABŞ-da, 1960-cı illərdə isə Av-

ropada vüsət alan supermarketlər şəbəkəsi sonradan bir sıra in-
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kişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Meksikada  uğurla sınaqdan keçi-

rildi. Supermarketlər dövlətin yaratdığı infrastrukturdan (yollar 

və s.) və soyuducusu olan nəqliyyat vasitələrindən istifadə et-

məklə, kənd istehsalçılarının məhsullarını vaxtında toplayaraq 

satışını təşkil etməyə başladılar. Meksikanın təcrübəsi göstərir 

ki, əhalinin gəlirləri və təhsil səviyyəsi artdıqca alış-verişi daha 

çox supermarketlərdə baş verir.  

Su böhranı və torpaqların deqradasiyası probleminin ərzaq 

təhlükəsizliyinə təsiri qiymətləndirilir. Müasir dövrdə  dövlətlə-

rin yerüstü və yeraltı su ehtiyatları ərazilərindən keçən trans-

sərhəd su axarları bu ölkələrdəki  iqtisadi, siyasi və sosial sabit-

liyin, ərzaq təhlükəsizliyinin, enerji siyasətinin təminatçısı ol-

maqla, konkret dövlətlərin, regionun deyil, bütövlükdə qlobal 

təhlükəsizlik mənafelərinin ödənilməsində müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edir. Şirin suya olan tələbatın həndəsi silsilə üzrə artması 

nəticə etibarı ilə transsərhəd çaylara, qonşu dövlətlərin su mən-

bələrinin yerləşdiyi ərazilərə iddiaların baş qaldırmasına səbəb 

olmuşdur. Mütəxəssislərin qənaətinə görə, yaxın gələcəkdə kənd 

təsərrüfatı ərzaq və sənaye məhsullarının yetişdirilməsində və 

emalında istifadə olunan suyun miqdarı onların satış qiymətləri-

nin müəyyənləşdirilməsinə öz təsirini göstərəcəkdir.  

Ərzaqdan enerji alınması isə ərzaq təhlükəsizliyi üçün yeni 

bir çağırışdır. Dünyada iqtisadi inkişafın ənənəvi modeli qum 
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saatı prinsipi ilə işləyir, daha çox ÜDM  istehsalı üçün daha çox 

təbii sərvətləri istismar etmək tələb olunur. Dünya ölkələrinin 

təcrübəsi göstərir ki alternativ enerji mənbələrindən istifadə 

edilməklə istehsal olunan elektrik enerjisinin 79.9 %-i biokütlə-

dən alınan elektrik enerjisinin payına düşür.   

Davamlı ərzaq əlçatanlığı siyasəti, davamlı ərzaq istehsalı 

problemləri, urbanizasiyanın ərzaq əlçatanlığı siyasətinə təsiri 

məsələləri tədqiq olunur. Qeyd edilir ki, 1990-cı ildə dünya üzrə 

bir şəhər əhalisinə 6-7 kənddə yaşayan əhali düşürdüsə, müasir 

dövrdə bu göstərici 1-dən azdır və aparılan hesablamalara əsa-

sən 2025-ci ilədək azalma tendensiyası davam edəcəkdir. Həmin 

dövrədək dünyanın əksər regionlarında urbanizasiya problem-

lərilə əlaqədar olaraq sosial-iqtisadi gərginlik səviyyəsi aşağı 

düşməyəcəkdir.  

Qlobal iqlim dəyişikliyinin ərzaq əlçatanlığına uzunmüddətli 

dövr üçün təsiri açıqlanmışdır. BMT-nin araşdırmalarına əsasən 

son 150 ildə 2007-ci ildə ən isti il qeydə alınmışdır və temperatu-

run bir dərəcə yüksəlməsi baş vermişdir. Bu templə 2100-cü ilə-

dək olan dövrədək dünya üzrə temperaturun orta illik 6 dərəcə 

artacağı proqnozlaşdırılır. Qlobal iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı ər-

zaq əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətində problemlərin həl-

li yolları və biznes-elm-təhsil üçbucağının bu proseslərdə rolu 

üzrə ümumiləşdirilmələr aparılır, nəticə və təkliflər verilir.  
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FƏSİL 1. ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ İQTİSADİ 

TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ 

 

Ərzaq təhlükəsizliyi problemləri dünya sivilizasiyasını nara-

hat edən ən qlobal problemlərdən biri kimi xeyli diqqət çəkir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hər bir ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Ərzaq 

təhlükəsizliyi sağlam həyat üçün əhalini mühüm və vacib ərzaq 

növləri ilə təmin etməyi nəzərdə tutur. Ancaq, ərzaq təhlükəsiz-

liyi sadəcə tələb olunan qida məhsullarını təmin etmir, həm də 

onların keyfiyyətini, kalori tutumlarını və komponentlərini də 

özündə əks etdirir. Ərzaq təhlükəsizliyi dörd əsas komponent 

üzərində formalaşır. Bunlara reallıq - ərzaq növünə daxili tələb, 

təklif və ticarət dövriyyəsi, əlçatanlıq - ümumi gəlir, işsizlik, iqti-

sadi artım və yoxsulluq səviyyəsi, istehlak - sağlamlıq, təhsil sə-

viyyəsi, infrastruktur şəbəkəsi və sabitlik -  müvafiq ərzağa fiziki 

və iqtisadi əlyetərlilik daxildirlər. 

Qeyd edək ki, ərzaq təhlükəsizliyi hər bir ölkənin iqtisadi in-

kişaf artımı və səviyyəsi ilə əsasən mütənasiblik təşkil edir. Da-

vamlı ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün güclü 

potensiala və iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərinə malik iqtisadiyya-

tın formalaşdırılması mühüm amildir. Əhalinin yoxsulluq sə-

viyyəsi artdıqca onların gəlirləri daxili bazarda belə ərzaq təmi-
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natına bəs etmir və bu halda xaricdən idxal hesabına ərzaq 

təchizatının gücləndirilməsi resursları da kifayət qədər zəifləyir. 

İqtisadiyyatın inkişafının strateji hədəflərinin optimal müəyyən-

ləşdirilməməsi iqtisadi inkişafı ləngidir, iqtisadi artımı çətinləş-

dirir və əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün resursların for-

malaşdırılmasına imkan vermir.  

Obyektivlik naminə qeyd edək ki, ərzaq çatışmazlığı inkişaf 

etmiş ölkələrdə belə problem kimi  ortaya çıxa bilər. İqtisadi və 

sosial inkişafın səviyyəsinin yüksək olması bütün hallarda ərzaq 

əlçatanlığı üçün bəs etməyə də bilər. Bu baxımdan ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyi siyasəti optimallaşdırılmalı və milli maraqlara ca-

vab verməlidir.  

Ümumilikdə isə, ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizliyin 

tərkib hissəsi kimi çıxış edərək ölkə əhalisinin mühüm ərzaq 

növləri ilə təminatının etibarlı mənbələrini və ehtiyatlarını for-

malaşdırmalıdır.  Bunlarla bərabər, ərzaq təhlükəsizliyi ölkənin 

ekoloji və sosial iqtisadi amilləri ilə birbaşa bağlı olan sağlamlıq 

və xidmət amillərini də özündə əks etdirir. Sağlamlıq ölkədə  is-

tənilən zaman müddəti ərzində məcmu ərzaq istehlakını müəy-

yən etdiyi halda, xidmət isə uyğun və tələb olunan ərzağın  “həs-

sas qruplara” - körpələrə, uşaqlara, yaşlılara və əlillərə vaxtında 

çatdırılmasını təmin edir.   

Əgər bu iki vacib amil nəzərə alınmazsa, qeyri-standart tibbi 
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xidmətlərə, ətraf mühitin çirklənməsinə, keyfiyyətsiz xidmətlərə 

geniş yol açılmış olur və əhalinin qida təhlükəsizliyi problemləri 

artır. 

 Şəkil 1.-də ərzaq təhlükəsizliyini müəyyənləşdirən bir qrup 

amillər əks olunmuşdur. 

 

Şəkil 1. Ərzaq təhlükəsizliyini müəyyənləşdirən amillər.  
 

Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin səmərəli təmin edilməməsi, 

insanların normalara müvafiq qidalanmaq imkanları əldə edə 

bilməmələri hər bir ölkənin dövlətini ciddi narahat etməli, ərzaq 

təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə qlobal çağırışlar 

kontekstində yeni mexanizmlər hazırlanmalı və tətbiq olunmalı-

dır. Ərzaq təhlükəsizliyi tədbirləri ardıcıl və sistemli xarakter 

daşımalıdır. Ölkədə mühüm ərzaq və qida məhsullarının tədarü-

künün təşkili, onların saxlanılması, bütün ilboyu müvafiq stan-

dartlar nəzərə alınmaqla ticarət şəbəkəsinə yönəldilməsi və bu 

məhsullarla əhalinin fasiləsiz təchizatının təşkili vacib şərtlər-
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dəndir. İqtisadi islahatlar, institusional dəyişikliklər, bazar kon-

yunkturasının dəyişməsi, istehlak bazarının qeyri-sabitliyi, mü-

hüm ərzaq növləri üzrə təminatın səviyyəsi kompleks baxılmalı 

və obyektiv olaraq qiymətləndirilməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Ərzaq məhsullarının istehlakı və ərzaq məhsulları ilə qidalanmanın 

aşağı səviyyədə olmasının mümkün səbəblərinin konseptual sxemi. 

 
 

Sosial-iqtisadi və 
siyasi mühit 

 
Milli səviyyə 

Əhali 
Təhsil 

Makroiqtisadiyyat 
Siyasi mühit 

Təbii resurslar 
Kənd təsərrüfatı 

Bazar konyunkturası 
 
 

Altmilli səviyyə 
Ev təsərrüfatlarının 

xüsusiyyətləri 
Həyat təminatı 

sistemi 
Sosial institutlar 

Mədəni davranışlar 

Ərzaq əlçatanlığı  
(trendlər və meyarlar) 

İstehsal 
İdxal (net) 

İstifadə (ərzaq, qeyri-
ərzaq) 

Ehtiyatlar 

Ərzaq əlçatanlığı və 
göndərilməsinin 

sabitliyi (dəyişkənliyi) 
 

Ərzaq məhsulları 
istehsalı 
Gəlirlər 
Bazarlar 

Sosial güzəştlər 

Ərzaq əlçatanlığı 
 (trendlər və səviyyə) 

Alıcılıq qabiliyyəti 
Bazar inteqrasiyası 

Bazarlara çıxış 

Qulluq təcrübəsi 
Uşaqlara qulluq 

Qidalanma təcrübəsi 
Yemək  

Yeməyin 
hazırlanması 

Yemək vərdişləri 
Ərzaq məhsullarının 

təsərrüfatdaxili 
bölüşdürülməsi 

Səhiyyə və gigiyena 
Səhiyyə təcrübəsi 

Gigiyena 
Suyun keyfiyyəti 

Təmizlik 
Ərzaq məhsullarının 

təhlükəsizliyi və 
keyfiyyəti 

Qida istehlakı 
Enerji istehlakı 

Qida məmulatlarının 
istehlakı 

Orqanizmin qida 
qəbulu 

Sağlamlıq səviyyəsi 

 
 
 
 
 

Qida 
statusu 



23 

 

Aparılan iqtisadi islahatlar əhalinin yoxsullaşdırılması hesa-

bına yox, onların iqtisadi fəallığının artırılması və gəlirlərinin ta-

razlaşdırılması istiqamətinə yönəldilməlidir. Əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə təminatının istənilən mənfi tendensiyası dərhal 

öyrənilməli və preventiv tədbirlər həyata keçirilməlidir. Ölkədə 

makroiqtisadi vəziyyətin sabitləşdirilməsi, iqtisadi inkişaf pro-

seslərinin sürətləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəs-

təyi mexanizmlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi, məhsuldar 

qüvvələrin regional səviyyədə səmərəli yerləşdirilməsi, region-

lararası disporsiyaların aradan qaldırılması, onların arasındakı 

iqtisadi inkişaf fərqlərinin minimuma endirilməsi mühüm vəzi-

fələr kimi xarakterizə olunur.  

Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətlərinə və resurs po-

tensialına, əhalinin tarixi və ənənəvi məşğulluq növlərinə, yaşayış 

tərzinə, milli adət və ənənələrə adekvat olan iqtisadi islahatlar və 

iqtisadi mexanizmlər prioritet olaraq qəbul edilməlidir. Belə ol-

duğu halda ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması, gəlirlərinin 

artırılması və mühüm ərzaq məhsullarına əlçatanlığının təmin 

edilməsində güclü potensial yaratmaq mümkünləşər.   

Ərzaq təhlükəsizliyi indikatorlarının inkar edilməsi son nə-

ticədə mənfi fəsadlara səbəb ola bilər. İqtisadi artımın təmini kə-

miyyət və keyfiyyət baxımından optimal balanslaşdırılmalı, iqti-

sadiyyatın genişləndirilməsi prioritetlərinə üstünlük verilməli, 
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sosial-iqtisadi problemlərin həlli diqqət mərkəzində saxlanılma-

lı, sosial ədalət prinsipləri mütləq şəkildə qorunmalı və cəmiy-

yətlə milli iqtisadiyyat arasında anlaşıla biləcək sağlam və səmə-

rəli mühitin formalaşdırılması təmin edilməlidir. Ölkə əhalisi və 

cəmiyyət aparılan iqtisadi islahatlara və iqtisadiyyatın artım 

tempinə adekvat olaraq gəlirlər əldə etməli, istədikləri ərzaq 

növlərini almaq iqtidarında olmaq üçün ardıcıl tədbirlər görül-

məli, qida və ərzaq bazarlarının bolluğu təmin edilməli, bu ba-

zarlardakı tələb və təkliflər əhalinin gəlirləri və xərcləri kontek-

stində optimal olmalıdır. İnsanlar mühüm ərzaq növlərinə asan-

lıqla çıxa bilməli və onları əldə etmək imkanına malik olmalıdır-

lar. Bu proseslər fasiləsizlik prinsipləri əsasında aparılmalı və 

güclü mexanizmlər üzərində qurulmalıdır. 

 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətlə yanaşı, 

özəl sektorun sosial məsuliyyəti ciddi şəkildə nəzərə alınmalı, 

əhalinin işsizlik və yoxsulluq problemlərinin həllində əməkdaş-

lıq imkanlarından maksimum səmərəli istifadə olunmalıdır. Mə-

lumdur ki, əhalinin gəlirləri sabit olduqda və ya artdıqda, onla-

rın müxtəlif ərzaq məhsullarına istehlak tələbatı da mütənasib 

olaraq yüksəlir. Bu baxımdan, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi və 

mühüm qida məhsulları ilə təminatı məsələləri obyektiv reallıq-

lardan çıxış etməklə qiymətləndirilməli və yaxın, eyni zamanda 

uzunmüddətli dövrlər nəzərə alınmaqla proqnozlaşdırılmalıdır. 
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Belə olduğu halda, əhalinin mühüm ərzaq növləri ilə təminatının 

sabit və möhkəm praktiki mexanizmlərinin formalaşdırılması 

imkanları artmış olar və lazım gəldikdə ərzaq təhlükəsizliyi me-

yarlarının tələblərinə uyğun mövcud problemlərin həlli yolları-

nın modelləşdirilməsi imkanları çoxalar.  

Aparılan iqtisadi islahatlar və reallaşdırılması nəzərdə tutu-

lan iqtisadi inkişaf proqramlarından, bunlarla əlaqədar hazırla-

nan iqtisadi siyasət mexanizmlərindən qısa müddət ərzində müs-

bət nəticələrin gözlənilməsi heç də düzgün sayıla bilməz. Bunun 

üçün, şübhəsiz, müəyyən vaxta ehtiyac vardır. Amma, ərzaq təh-

lükəsizliyi baxımından bu məsələlərdə kifayət qədər həssas və 

diqqətli yanaşma təmin edilməli, böhran xarakterli ərzaq çatış-

mazlığı vəziyyətinin yaradılmasına yol verilməməlidir. Xüsusilə, 

gəlirləri aşağı səviyyədə olan əhali təbəqəsinin vacib ərzaq məh-

sullarını əldə etməsi imkanları məhdudlaşdırılmamalıdır.  

Dövlət bu proseslərə fəal müdaxilə etməli və iqtisadi təhlü-

kəsizlik prinsiplərinin qorunması təmin olunmalıdır. İqtisadi is-

lahatlar və iqtisadi inkişaf proseslərinin kökündə və prioritet 

məqsədlərində ölkə iqtisadiyyatının inkişafının modelləşdiril-

məsi, iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə bərabər, əhalinin məşğ-

ulluğunun gücləndirilməsi, iqtisadi fəallığının artırılması, yox-

sulluq səviyyəsinin aşağı salınması, əhalinin rifahının yaxşılaşdı-

rılması üçün yeni potensialın formalaşdırılması yer almalıdır.  
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Makroiqtisadi siyasət və ərzaq əlçatanlığı  

Ölkənin iqtisadi inkişafının modelləşdirilməsi, iqtisadi siste-

min təkmilləşdirilməsi, iqtisadi inkişafın xüsusiyyətlərindən çı-

xış etməklə, yeni iqtisadi mexanizmlərin və praktiki alətlərin ha-

zırlanması optimal iqtisadi dövlət siyasətinin formalaşdırılması-

nı şərtləndirir.  

İqtisadi siyasət əsasən bu məqsədləri özündə  birləşdirir: 

 iqtisadi inkişafa adekvat məşğulluq siyasəti formalaşdırmaq 

və işsizliyin səviyyəsini aşağı salmaq; 

 səmərəlilik və məhsuldarlıq prinsiplərinə nail olmaq;  

 ölkənin ödəmə qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq;  

 yoxsulluğun aradan qaldırılması və ərzaq əlçatanlığı da daxil 

olmaqla, insanların əsas ehtiyaclarının ödənilməsi, onların 

rifahını yaxşılaşdırmaq və s. 

Bu baxımdan, ölkənin makroiqtisadi siyasəti optimal hazır-

lanmalı və obyektiv mexanizmlərdən formalaşdırılmalıdır. Ölkə 

iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sektorlarının inkişafının sürətləndiril-

məsinə ciddi önəm verilməlidir. Xüsusilə, kənd təsərrüfatının in-

kişafı üzrə iqtisadi siyasət bu sahənin inkişafının modelləşdiril-

məsinə və məhsuldarlığın artırılmasına adekvat olaraq forma-

laşdırılmalıdır. Bu amilin ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırıl-

masında və ərzaqla təminatı problemlərinin həllində xüsusi əhə-
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miyyəti vardır. Ölkə əhalisinin yarısından çoxu kənd yerlərində 

və regionlarda məskunlaşmışdır.  

Kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sənaye kompleksinin 

inkişafının sürətləndirilməsi, bu sahələrdə islahatların dərinləş-

dirilməsi, əhalinin iqtisadi fəallığının gücləndirilməsi ərzaq məh-

sulları istehsalının çeşidinin və həcminin genişləndirilməsi və 

artımına əhəmiyyətli səviyyədə müsbət təsir göstərə bilər. Digər 

tərəfdən, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi bazar-

da ərzaq bolluğuna gətirib çıxarmaqla bərabər, istehlak qiymət-

lərinə də müsbət təsir göstərmək imkanı formalaşdırır.  

Nəticədə əhali geniş çeşiddə və münasib qiymətlərlə müxtə-

lif növ ərzaq məhsullarını əldə etmək imkanları qazanırlar, eyni 

zamanda əhalinin istehlak tələbatının adekvat ödənilməsi po-

tensialı güclənir. İstehsal və istehlak qiymətləri əhalinin gəlirləri 

ilə mütənasiblik təşkil etməli, ərzaq məhsulları bazarında inhi-

sarçılıq meyillərinin qarşısı alınmalı, süni qiymət artımına yol 

verilməməli, bazarda məhsul bolluğuna mane olan halların qar-

şısı dərhal alınmalı, preventiv və ardıcıl tədbirlər görülməlidir. 

 İqtisadi proseslərdəki dəyişiklik, iqtisadi artımla bağlı for-

malaşan resurs mənbələri obyektiv qiymətləndirilməli, istehsal 

və istehlak arasındakı fərqlər, əhəmiyyətli disporsiyalar ciddi 

araşdırılmalı və bunlarla əlaqədar olaraq dövlət iqtisadi siyasəti-

nin yeni müxanizmləri hazırlanmalı, gecikdirilmədən onların 
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icrasına başlanılmalıdır. Bir qrup tədqiqatçılar bu proseslərdə 

istehlak qiymətlərinin ciddi önəm kəsb etməsinə diqqət çəkmiş-

lər (Bonilla, 2015). Timmer, Falkon&Pearson (1983) yüksək qiy-

mətlərin istehsalçılara, aşağı qiymətlərin isə istehlakçılara kö-

mək etdiyini xüsusi vurğulamışlar. Aşağı qiymətlərə malik kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bu qəbildən olan ərzaqların fiziki 

mövcudluğunu artırmaqla bərabər, eyni zamanda istehsalın sə-

viyyəsinin artım dinamikasını da stimullaşdırmış olur. Başqa 

sözlə, ucuz qiymətlərə malik kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulla-

rı istehlakçılar tərəfindən daha geniş çeşiddə və həcmdə tələb 

olunur, istehlak edilir. Nəticədə bu kimi məhsullara tələbat artır 

və onların istehsalının genişləndirilməsi stimullaşdırılır. Əslində 

bu halda istehsalçılar da özlərinin gəlirlərinin bir hissəsini qiy-

mətlərin aşağı səviyyədə olması səbəbindən itirmiş olsalar da, 

istehsal həcminin artması və bununla əlaqədar məhsul vahidinə 

düşən xərclərin azalması hesabına gəlirlilik səviyyəsini qorumaq 

imkanı yaranır. 

 Digər tərəfdən, qiymət amili multiplikator xüsusiyyətinə 

malik olduğundan onun iqtisadi inkişaf proseslərinə müsbət tə-

siri kifayət qədərdir. Əhalinin iqtisadi fəallığının artması və iqti-

sadi inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsi öz növbəsində mə-

vaciblərin və gəlirlərin artımına səbəb olmaqla bərabər, daha 

yüksək ərzaq qiymətlərinin olduğu təqdirdə belə, onların fəal su-
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rətdə alınması və istehlakını təmin edir. Bu proseslərdə qiymət 

artımı dövlət və özəl sektor subyektlərinin kənd təsərrüfatı məh-

sulları istehsalına yeni sərmayələr yatırmasına, investisiyaların 

yönəldilməsinə imkanlar açar, əhalinin gəlirlərinin artması, həm-

çinin məvaciblərin yüksəldilməsi üçün əlverişli şərait yaranar.  

 Dünya təcrübəsində bu proseslər Cənub-şərqi Asiya və La-

tın Amerikası ölkələri üçün daha xarakterik olmuşdur. Belə ki, 

iqtisadi fəallığın artımı, qiymət amilindən multiplikator kimi sə-

mərəli istifadə edilməsi, son nəticədə həmin region ölkələrinin 

iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, əhalinin gəlirlərinin art-

ması və onların mühüm ərzaq növlərinə əlçatanlığının təmin 

edilməsi ilə nəticələnmişdir. 

Bunlarla bağlı olaraq hökumət tənzimləyici tədbirlər görmə-

li, maliyyə fəallığını qoruyub saxlamalı, istehlak bazarlarının 

tənzimlənməsi mexanizmlərini təkmilləşdirməli, istehsal və is-

tehlakın səviyyəsinin balanslaşdırılması və tarazlaşdırılması isti-

qamətində makroiqtisadi tədbirlər həyata keçirməlidir. Dövlət 

iqtisadi siyasətinin üstün mexanizmlərindən səmərəli istifadə 

təmin olunmalı, əhalinin iqtisadi fəallığının gücləndirilməsi ilə 

bərabər, ictimai istehsal proseslərinin məhsuldarlığı üçün mün-

bit şərait yaradılmalı, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin sti-

mullaşdırılması üzrə kompleks və sistemli tədbirlər reallaşdırıl-

malıdır. Ümumilikdə, aparılan makroiqtisadi siyasət ölkə əhalisi-
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nin rifahının yaxşılaşdırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin mü-

hüm meyarlarının qorunmasına adekvatlıq təşkil etməlidir. İqti-

sadi artımın təmin edilməsi ilə bağlı müəyyənləşdirilən prioritet 

islahatların kökündə milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı ilə bə-

rabər, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, mühüm 

ərzaq növlərinə olan tələbatın balanslaşdırılması, optimal proq-

nozlaşdırılması və uzun dövr üçün etibarlı formada həll edilməsi 

dövlətin makroiqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən olma-

lıdır.  

 

Fiskal siyasət və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri   

Dünya iqtisadi proseslərinin və dünya ölkələrinin iqtisadi in-

kişaf təmayüllərindən, mütərəqqi təcrübəsindən çıxış etdikdə 

görmək olur ki, dövlətin iqtisadi inkişafının tarazlaşdırılmasın-

da, milli iqtisadi maraqların qorunmasında, maliyyə sabitliyinin 

təmin edilməsində və dövlət büdcəsinin optimal formalaşdırıl-

masında vergi siyasətinin - fiskal mexanizmlərin mühüm əhə-

miyyəti vardır. 

 Dövlət fiskal siyasət vasitəsilə iqtisadiyyatın və sosial sfera-

nın prioritetlik təşkil edən fəaliyyət istiqamətlərini balanslaşdır-

mağı, cəmiyyətin, əhalinin, eyni zamanda milli iqtisadiyyatın ta-

razlı inkişaf amilləri nəzərə alınmaqla, fiskal tənzimləmə mexa-

nizmlərinin dövriyyəyə buraxılmasını təmin edir və bununla da 



31 

 

iqtisadi sistemin səmərəli fəaliyyəti mümkünləşir. Şübhəsiz, fis-

kal siyasətin və fiskal mexanizmlərin mənfi və müsbət cəhətləri 

obyektiv olaraq araşdırılmalı və onların üstün tərəfləri qiymət-

ləndirilməlidir. Amma, bir həqiqət bəllidir ki, iqtisadiyyatın sa-

bitliyi, sosial-iqtisadi problemlərin həlli baxımından dövlət iqti-

sadi siyasətinin optimallığı bir qrup mühüm amillərdən, o cüm-

lədən vergi sisteminin işləkliyindən və bunlarla bağlı olan fiskal 

siyasətin təkmilliyindən bilavasitə asılıdır. İqtisadi inkişafın di-

namik getdiyi bir şəraitdə iqtisadi inkişaf proseslərinə adekvat 

olmayan fiskal siyasət mexanizminin və elementinin mənfi təsiri 

səbəbindən iqtisadiyyatın artım tempi zəifləyə bilər, ölkədə iqti-

sadi fəallıq aşağı düşər, boğucu vergi sisteminin baryerlərindən 

sahibkarlıq və biznes subyektləri xeyli zərərlər çəkə bilərlər. 

 Bunlar isə əhalinin məşğulluq problemlərini artırar, yoxsul-

luq səviyyəsi yüksələr, əhalinin gəlirləri azalar, istehlak səviyyə-

si aşağı düşər, nəticədə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti pisləşər və 

onların mühüm ərzaq növlərinə əlçatanlıq səviyyəsi xeyli azalar. 

Buna görə də, dövlətlər fiskal siyasətin istənilən mexanizmini və 

alətini tətbiq edərkən, ölkənin iqtisadi inkişaf prosesləri ilə əha-

linin sosial-iqtisadi problemləri arasındakı mütənasibliyi, təhlü-

kə həddini, ərzaq təhlükəsizliyi meyarlarını, əhalinin yaşayış sə-

viyyəsi göstəricilərini və vacib indikatorları mütləq şəkildə də-

rindən öyrənməli və adekvat olaraq nəzərə almalıdırlar.  
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Hələ XX əsrin 60-70-ci illərində fiskal siyasətin səmərəlilik 

məsələləri ciddi diskussiyalara məruz qalmışdır. Belə ki, milli iq-

tisadiyyatların artımının təmin edilməsi problemləri, vergi 

yükünün tənzimlənməsi məsələləri çox hallarda sosial-iqtisadi 

problemləri həll etməyə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini çöz-

məyə, yoxsulluğu və işsizliyi azaltmağa kifayət etmirdi.  

Bir çox dünya regionlarında, məsələn, Latın Amerikası, Orta 

Şərq, Şərqi Asiya və Şimali Afrika ölkələrində fiskal tənzimləmə-

lər hesabına iqtisadiyyatın inkişafı, dövlət maliyyə sisteminin 

formalaşdırılması və büdcənin gəlirlər hissəsinin mənbələrinin 

gücləndirilməsi təmin olunurdu. Amma, bununla belə sosial-iqti-

sadi problemlərin həllində, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasında o qədər də yüksək irəliləyişlər mümkün ol-

mamışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə büdcə gəlirlərinin əsas 

mənbələri kimi daxili istehlakın səviyyəsi və həcmi, ticarət, in-

flyasiya və 1960-cı illərdən sonra tətbiq olunan əlavə dəyər ve-

rgisi mexanizmləri əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Maraqlıdır ki, həmin dövrdə hazırda fəaliyyət göstərən 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının sələfi olan Gömrük Tarifləri və 

Ticarət üzrə Baş Sazişin öz fəaliyyətini genişləndirməsi, ticarətin 

liberallaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, boğu-

cu vergi məngənələrinin zəiflədilməsi ticarətlə bağlı vergilərin 

nisbətən azaldılmasına gətirib çıxarmışdır.  
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Bu qeyd olunanlar və dünya iqtisadiyyatının sonrakı iqtisadi 

inkişaf proseslərinin fiskal siyasətlə bağlı mexanizmlərinin, inki-

şaf tendensiyalarının təhlili göstərir ki, bütün hallarda dövlətlər 

daha çox vergi toplamaqda birbaşa maraqlıdırlar. Bunun üçün 

həddindən ziyadə boğucu vergi sisteminin tətbiqindən və fəal 

şəkildə fiskal siyasət yürütməkdən belə çəkinmirlər. Belə bir və-

ziyyətin formalaşdırılması əslində vergilərin toplanmasında qısa 

zaman kəsiyində səmərə verə bilər və dünya təcrübəsində bu 

özünü göstərmişdir. Amma, fiskal siyasət mexanizmlərinin və 

alətlərinin fəal tətbiqi sahibkarlıq və biznes subyektlərini, kiçik 

və orta sahibkarlıq müəssisələrini vergidən yayınmağa sövq 

edir. Vergilər səmərəli və ədalətli olmadıqda, istehsalın və xid-

mətin səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan vermədikdə, onlar-

dan yayınmaq üçün edilən cəhdlərin artmasını təbii proses kimi 

də qiymətləndirmək olar. Əslində bu tendensiya dünyanın əksər 

ölkələri üçün xarakterikdir.  

Dövlətin mühüm vəzifəsi bu kimi mürəkkəb məsələlərə 

kompleks və sistemli şəkildə baxmaq, qiymətləndirmək və adek-

vat tədbirlər görməkdən ibarətdir. Əks təqdirdə əhalinin sosial-

iqtisadi problemlərinin həlli ilə bağlı məsələlərin baxılması, təd-

birlərin görülməsi, istehlak bazarının tarazlaşdırılması, ərzaq 

bolluğunun yaradılması və mühüm ərzaq növlərinə olan tələba-

tın ödənilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi xeyli çətinliklərlə 
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üzləşə bilər. Bir çox dünya ölkələrində ərzaq məhsullarının daha 

çox istehsal olunduğu regionlara dövlət dəstəyi mexanizmləri-

nin tətbiqi təcrübəsi də mövcuddur. Hətta inkişaf etmiş ölkələr-

də belə, bir çox mühüm ərzaq növlərinin istehsalçılarına dövlət 

tərəfindən güclü dəstək göstərilir və onların daha çox və geniş 

çeşiddə məhsul istehsal etmələri stimullaşdırılır. Analoji yanaş-

ma ölkəmiz üçün də xarakterikdir.  

Məlumdur ki, Azərbaycanın kənd rayonlarında ailə və fer-

mer təsərrüfatlarının, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

inkişafının modelləşdirilməsi üçün dövlət tərəfindən vergi gü-

zəştləri tətbiq edilmiş, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 

subsidiyaların verilməsi mexanizmləri dövriyyəyə buraxılmış, 

kənd təsərrüfatı gübrələri və kənd təsərrüfatı texnikası təminatı 

istiqamətləri üzrə praktiki fəaliyyət mexanizmləri hazırlanmış 

və indi də həyata keçirilməkdədir. Amma, bütün bunların müqa-

bilində hələ də kənd təsərrüfatının sürətli inkişafına, məhsuldar-

lığın əhəmiyyətli səviyyədə artımına və bu sahənin mövcud po-

tensialından maksimum səmərəli istifadənin təmin edilməsinə 

nail olunmamışdır.  

Bunlarla bərabər, bir qrup mühüm ərzaq növləri üzrə idxal-

dan asılılıq əhəmiyyətli səviyyədə azaldılsa da, vacib ərzaq məh-

sulu olan buğda ilə Azərbaycan özünü tam və etibarlı şəkildə tə-

minetmə səviyyəsinə çata bilməyib. Amma, heç də bütün hallar-
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da fiskal siyasət və ya vergi elementləri vasitəsilə iqtisadiyyatın 

səmərəliliyinin təmin edilməsi, xüsusilə də ərzaq bolluğunun ya-

radılması, əhalinin ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi 

vəzifəsinin öhdəsindən gəlmək dövlətlər üçün bəs etmir. Hətta, 

bir çox beynəlxalq qurumlar belə dünya ölkələri tərəfindən qə-

bul olunan prinsiplər və meyarlar əsasında formalaşdırılmış ya-

naşmalara riayəti təmin etməkdə acizdirlər. Məsələn, Ümum-

dünya Ticarət Təşkilatının 160 üzvü olmasına baxmayaraq, bu 

beynəlxalq təşkilat dünyada azad ticarətin formalaşdırılması və 

inkişafı məsələlərini optimal tənzimləyə bilmir. Bir çox inkişaf 

etmiş dünya ölkələri, xüsusilə ABŞ bu təşkilatın baza prinsipləri-

ni çox vaxt pozmaqdan belə çəkinmir.  Digər tərəfdən, müxtəlif 

dünya ölkələrində və kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə müəyyən-

ləşdirilmiş vergiləri belə tənzimləməkdə gücsüzdür.  

Bu baxımdan, hər bir ölkənin özünün iqtisadi təhlükəsizliyi-

nin və xüsusilə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamə-

tində atdığı addımlar, o cümlədən fiskal siyasət mexanizmləri 

milli maraqları və milli iqtisadi maraqları özündə ehtiva etdiyin-

dən, başadüşüləndir, izaholunandır. Amma, belə olduğu təqdir-

də, milli iqtisadiyyatın müəyyən bir hissəsinin proteksionist siy-

asətə məruz qalması qaçılmaz olur və ölkələr özlərinin yerli, mil-

li bazarlarını, milli istehsalçıları rəqabətdən qorumaq üçün tən-

zimləmə mexanizmlərinə əl atmalı olurlar. Bu isə azad iqtisadi 
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inkişaf meyarları və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə uzlaşma-

dığından məhsul bolluğunu, o cümlədən ərzaq məhsullarının ge-

niş çeşiddə istehsalını əngəlləyir. Azərbaycanda regionların inki-

şafı, kənd rayonlarının əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olma-

ları üçün münbit şəraitin yaradılması, xüsusilə suvarma sistem-

lərinin təşkili baxımından dövlət tərəfindən davamlı şəkildə iri 

məbləğdə investisiyalar yatırılır, büdcə vəsaitləri ayrılır və digər 

mühüm tədbirlər maliyyələşdirilir. Şübhəsiz, bu tədbirlər region 

əhalisinin, xüsusilə kənd rayonlarında və kənd yerlərində yaşay-

an əhalinin iqtisadi fəallığının artmasına və ərzaq məhsulları ilə 

təminatının yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir.  

Belə ki, regionlarda infrastruktur şəbəkəsinin formalaşdırıl-

ması, boğucu vergilərin dərəcələrinin azaldılması və ya vergilər-

dən azad edilməsi, dövlət dəstəyi mexanizmlərinin böyük bir 

qrupunun tətbiq edilməsi əhalinin mühüm ərzaq məhsullarına 

əlçatanlığı üçün vacib amillərdəndir. Kənd təsərrüfatı sahələrinə 

və regionlara yönəldilən investisiyalar, dövlət yardımları və dəs-

təyi mexanizmləri əhalinin əksər təbəqəsinin yaşayış səviyyəsi-

nə müsbət təsir göstərməklə bərabər, onların ərzaqla təminatına 

əlavə stimullar verir. 

 Beynəlxalq Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının apardığı 

araşdırmalara görə, kənd təsərrüfatı və digər əlaqəli milli iqtisa-

diyyat sahələrinin balanslı inkişafında fiskal siyasətin rolu bö-
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yükdür. Bu siyasətin əsas elementlərinin tətbiqi zamanı kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin inkişaf etdiyi ərazilərdə real vəziyyətin op-

timal öyrənilməsi, regiondakı mövcud fiziki kapitalın vəziyyəti-

nin qiymətləndirilməsi, ailə və fermer təsərrüfatlarının infra-

strukturla təminatı məsələlərinin baxılması, səhiyyə, təhsil, mə-

dəniyyət və idmanla bağlı sahələrin fəaliyyəti, sosial-iqtisadi in-

kişafın real mənzərəsi, texnologiyalar və idarəetmə metodlarına 

çıxışın səviyyəsi və s. amillər mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır.  

Ümumiyyətlə, dünya ölkələri kənd təsərrüfatı sahələrinə və 

bununla əlaqədar olaraq, kənd təsərrüfatı regionlarına çəkilən 

xərclərin və investisiyaların səmərəlilik səviyyəsini mütləq şə-

kildə nəzərə almalı, çəkilən xərclərin verə biləcəyi faydaları 

obyektiv qiymətləndirməli, hesabatlar aparılmalı və verilən 

proqnozlar əsaslandırılmalıdır.  

Dövlət praktiki fəaliyyət proseslərinə çəkilən məsrəfləri  

bağlamaqla yanaşı, eyni zamanda hökumətin təmiz dəyərlə bağlı 

xərclərini azaldır. İnvestisiya isə dövlət kapitalının formalaşdı-

rılmasını artırır, ya da maliyyə və qeyri-maliyyə təyinatlı digər 

aktivlərin alınmasını təmin edir. Maliyyə aktivlərinin əldə edil-

məsi, ilk baxışdan kifayət qədər cəlbedici görünsə də, həmçinin 

ümumi iqtisadiyyat baxımından daha faydalı olsa da, bu aktiv-

lərin kənd təsərrüfatı sənayesinin inkişafına heç bir aidiyyatı 



38 

 

yoxdur. Qeyri-maliyyə aktivlərini dörd kategoriyaya bölmək 

olar: 

1) əsas vəsaitlər (bina, qurğu, maşınlar, avadanlıqlar və me-

xanizmlər); 

2) ehtiyatlar (neft, kömür və digər materialların strateji eh-

tiyatları); 

3) qeyri-istehsal aktivləri (torpaq, su, neft ehtiyatları, meşə 

və balıqçılıq); 

4) qiymətlilər (qiymətli daşlar, metallar, zərgərlik məmulat-

ları və b.). 

Ümumilikdə, büdcə xərcləri kənd təsərrüfatının və bununla 

bağlı qarışıq fəaliyyətdə olan sahələrin inkişafına, artımına öz 

töhfəsini verir. Öz növbəsində, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təş-

kilatı (2012) zaman keçdikcə gəlirliyi formalaşdıran material və 

qeyri-material aktivləri də daxil olmaqla, kapitalın aşağıdakı 

tiplərini təsnifləşdirir: 

- fiziki kaptal: fermada (heyvandarlıq, texnika, avadanlıq) və 

qeyri-təsərrüfat infrastrukturu (yol tikintisi, suvarma, rabitə); 

- səhiyyə, təhsil, biliklərin öyrənilməsi və yayılması sahələ-

rində tələb olunan xidmətlərlə bağlı insan kapitalı; 

- kənd təsərrüfatı texnologiyaları və idarəetmə metodları 

sahəsində tədqiqatlar və araşdırmalar nəticəsində əldə edilən  
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intellektual kapital; 

- təbii kaptal – kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün 

bütün əsas ümumi amillər; 

- sosial kapital – müəyyən güclü, hüquqi və bazar institut-

larının və sosial şəbəkəsinin yaradılması, nəticədə istehsal 

proseslərinə konstruktiv yanaşmanın və risklərin azaldılmasının 

təminatı; 

- maliyyə kapitalı – başqa növ kapitalları formalaşdırır. 

Digər tərəfdən, mühüm olan ondan ibarətdir ki, ölkədə fiskal 

siyasətin əsas xarakteri investisiyaların dövlət və yaxud özəl 

malların istehsalına istifadəsindən asılı olmayaraq, dövlət xərc-

lərinin ictimai rifahın yüksəldilməsinə yönəldilməsi ilə bağlı 

olmalıdır. Beynəlxalq sazişlərdə elmi-tədqiqat, sınaq-konstruk-

tor işlərinə, təhsilə, ümumi infrastruktura çəkilən xərclər  icti-

mai rifah üçün hesab olunur, amma FAO-nun (2012, 10) sənəd-

lərində “ictimai rifahın əsasını təşkil edənlər dedikdə, bunlar 

daha çox ölkənin xarakterindən və yerli konteksdən, dövlət-özəl 

mallarının kənd təsərrüfatında qarışıq şəkildə bölüşdürülmə-

sindən gedir”.  

İnkişaf etmiş ölkələr arasında kənd təsərrüfatına çəkilən 

xərclər ÜDM-də müxtəlif faiz dərəcələrinə malikdir. Məsələn, 

kənd təsərrüfatının ÜDM-də payı böyük olan ölkələrdə kənd 

təsərrüfatı üzrə tədqiqatlara və kənd təsərrüfatının inkişafına 



40 

 

xərclər şübhəsiz böyükdür, amma kənd təsərrüfatının tədqi-

qatına və işlənməsinə çəkilən xərclər eyni səviyyədə olsa belə, 

kənd təsərrüfatına çəkilən ümumi xərclər ən aşağı həddədir. 

Bunlarla belə, əhali sayı çox olan Çin və Hindistan kimi ölkələrdə 

dövlət vəsaitlərinin əhəmiyyətli hissəsi elmi-tədqiqat, sınaq- 

konstruktor işlərinə xərclənir. Amma, buna baxmayaraq son üç 

on illikdə müxtəlif iqtisadi və maliyyə böhranları kənd təsər-

rüfatına çəkilən xərclərə ciddi təsir göstərmişdir. Əgər dünya 

ölkələrinin bu sahədə fəaliyyətini təhlil etsək, asanlıqla görmək 

olar ki, iqtisadiyyatdakı silkələnmələr, qeyri-sabitlik kənd 

təsərrüfatına çəkilən dövlət xərclərinin dəyişməsinə mənfi təsir 

göstərmişdir (Knudsen, 1993). 

Qeyri-müəyyənlik və fiskal tənzimləmələrin təsiri nəticəsin-

də kənd təsərrüfatı bazarlarında əsas ərzaq məhsullarının qiy-

məti artmış və bu istiqamətdə tez-tez dəyişikliklər olur. 2005-ci 

ildən sonra dünyada kənd təsərrüfatı sahələrində və ərzaq ba-

zarlarında əsasən sabit vəziyyət formalaşmışdır. Bir çox ölkə-

lərin iqtisadiyyatlarının sürətli artımı və fiskal tənzimləmələrin 

gücləndirilməsi nəticəsində orta təbəqəli insanların gəlirlərinin 

artması ilə əlaqədar olaraq, kənd təsərrüfatı sektoruna çəkilən 

xərclərin və dəstəyin həcmi xeyli yüksəlmişdir. Məsələn, 2005-

2007-ci illər ərzində kənd təsərrüfatına çəkilən xərclər orta illik 

norma ilə müqayisədə təxminən 6% artmışdır (Mogues et al., 
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2012). Yaxın Şərq və bir sıra dünya ölkələrində baş  verən terror 

aktları, siyasi və iqtisadi qeyri-sabitliyə baxmayaraq, bir sıra 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusi ilə Afrika ölkələrində 

kənd təsərrüfatına çəkilən xərclər çox aşağı səviyyədə qalmışdır. 

Belə şəraitdə haqlı sual ortaya çıxır: kənd təsərrüfatı sektoruna, 

xüsusi ilə ərzaq məhsullarına və qidalanmanın yaxşılaşdırılması-

na hansı növ xərclər və investisiyalar daha çox pozitiv təsir 

göstərir? Mogues və başqaları (2012) kənd təsərrüfatına çəkilən 

xərclər və bu sualla bağlı ətraflı araşdırmalar aparmışlar.  

1. Kənd rayonlarının, kənd təsərrüfatının və iqtisadiyatın ar-

tımı, yaxud yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması istiqamətində çə-

kilən dövlət xərcləri kənd təsərrüfatının inkişafına çox cüzi töhfə 

verir. Əlavə dövlət xərcləri və digər mənbələrdən formalaşdırıan 

xərclər kənd təsərrüfatının inkişafına mənfi təsir göstərmir, 

amma onun müsbət təsiri də kifayət qədər azdır. Buna görə də, 

bu xərcləri növlərinə və xüsusiyyətlərinə görə təhlil etmək 

lazımdır. 

2. Bir sıra tədqiqatlar göstərmişdir ki, kənd təsərrüfatı sahə-

sində aparılan elmi-tədqiqat, sınaq-konstruktor işləri məhsul-

darlığın artırılmasına əhəmiyyətli müsbət təsir göstərir. İnvesti-

siyaların daxili gəlirlilik normalarına müvafiq olaraq, bu halda 

gəlirin həcmi 20%-dən çox təşkil edir. Tədqiqatlar və sınaq – 

konstruktor işlərinin təşkilinə çəkilən 1 pul vahidinin həcmi 
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1990-cı illərdə Çində kənd təsərrüfatı ÜDM-nin 6,5 pul vahidini 

təşkil etmişdir, bu göstərici Hindistanda demək olar ki, 10 pul 

vahidi səviyyəsində olmuşdur. 

3. Güclü infrastuktur olmadan investisiyaların yatırılması 

multiplikativ təsirdən çox, infilyasiyanın artımına səbəb olur. 

Buna görə də, ilk növbədə fundamental infrastruktur şəbəkəsi 

yaradılmalıdır. Yəni, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün suvarma 

sistemləri yaradılmalı, əkin torpaqları genişləndirilməli, elektrik 

enerjisi təchizatı təmin olunmalı, səhiyyə, telekommunikasiya 

sistemləri gücləndirilməli və istifadə edilən gübrələr üçün sub-

sidiya mexanizmləri işlənib hazırlanmalıdır. Səmərəli infrastuk-

tur sistemi müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, 

həmin layihələrin məhsuldarlığını artırır və ÜDM-ün artımına 

müsbət təsir göstərir.  

4. Kənd təsərrüfatı sahəsinə çəkilən xərclər məhsuldarlığı 

artırmaqla bərabər, ölkədə gəlirlərin qeyri – bərabər bölünməsin-

dən yaranan vəziyyətə müsbət təsir göstərir, yoxsulluğun səviy-

yəsini azaldır və kənd rayonlarının inkişafına imkan verir. Belə-

liklə, Mogues və başqalarının (2012) qiymətləndirilmələrinə gö-

rə, Çində 1 milyon pul vahidi 1,1 milyon az gəlirə malik insanlar 

arasında kasıbların azalmasına gətirib çıxarmışdır və kasıbların 

sayı cəmisi min nəfər təşkil etmişdir. “Kənd təsərrüfatı üzrə 

tədqiqatlar və işləmələrə xərclərin ayrılması zamanı iqtisadiy-
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yatda ümumi artım siyasəti ilə bərabər, əhalinin kasıb təbəqəsi 

üçün iqtisadi resursların bir hissəsinin ayrılması üzrə uzlaşma 

əsasən yox dərəcəsindədir” (Mogues və başqaları, 2012, 42).  

5. Kənd təsərrüfatına bir sıra investisiyalar, o cümlədən 

qidalanma ilə bağlı investisiyalar (məsələn, biogücləndiricilər) 

sağlamlıq və qidalanma sahələrində müsbət təsirlərə səbəb olur 

və bunlar kifayət qədər iqtisadi səmərə verir. Buna görə də, döv-

lət tərəfindən əhalinin sağlamlığı və qidalanması baxımından 

kənd təsərrüfatı təyinatlı investisiyaların yatırılması bütün hal-

larda müsbət qarşılanmalıdır (Mogues və başqaları, 2012).  

6. Kənd təsərrüfatı sahələrinə yatırılan dövlət investisiyala-

rından əldə edilən gəlirlər zaman keçdikcə azaldığı halda, elmi-

tədqiqat, sınaq-konstruktor işlərinə yatırılan investisiyaların 

gəlirləri sabit olaraq qalır (Mogues və başqaları, 2012). Məlum 

olmuşdur ki, Hindistanda gübrələrə dair subsidiyalar xeyli sə-

mərə vermişdir, amma zaman keçdikcə bu səmərə azalma mey-

linə keçmişdir. Tədqiqat göstərmişdir ki, ilk dövrlərlə müqa-

yisədə vaxt keçdikcə, gəlirlilik üzrə faiz dərəcələri aşağı düşür.  

7. Dövlət xərclərinin coğrafi amilləri də mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə ki, kənd təsərrüfatının inkişafında əsas amillər 

kimi torpaq və digər coğrafi amillər (məsələn, hava, rütubətlilik, 

yerin səthi) çıxış edir. Buna görə də, mərkəzi hökumət və onun 

yerli orqanları bu sahədə kompleks və sistemli tədbirlər həyata 
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keçirməli, resursların səmərəli bölüşdürülməsini təmin etməli-

dirlər. 

8. Dövlət investisiyalarının kənd təsərrüfatı sahələrinə da-

vamlı yönəldilməsi özəl sahibkarların bu sahəyə investisiya ya-

tırımalarını stimullaşdırır. Belə ki, sabit dövlət investisiya si-

yasəti özəl sahibkarlarda inam yaradır və kənd təsərrüfatı sek-

torunun investisiya cəlbediciliyini yüksəldir, beləliklə dövlət 

investisiyalarına xüsusi investisiyalar əlavə olunur. Bununla be-

lə, dövlət və özəl investisiyalar arasındakı xüsusiyyətlərin empi-

rik təhlili zəruridir.  

9. Dövlət xərcləri alternativ məsrəflər baxımından dəyərli-

dir. Belə ki, bu vəsaitlərin hesabına kənd təsərrüfatının inkişafı 

üçün maliyyə resursları formalaşır. Buna görə də, həmin vəsait-

lərdən istifadənin səmərəli təşkili və optimal nəzarət sistemi 

vacibdir.  

10.  Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət tərəfindən yönəl-

dilən investisiyalar və çəkilən xərclər yüksək səmərə verdiyin-

dən, ölkənin müvafiq nazirlikləri, müəssisələri, hökümət və qey-

ri-hökumət təşkilatları sıx koordinasiyada fəaliyyət göstərməli, 

dövlət resurslarından istifadənin şəffaflığını təmin etməli və 

onun ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirinə nail olmalıdırlar. 
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Fiskal siyasət və ərzaq ehtiyatlarının yaradılmasına  

yanaşmalar 

Fiskal siyasətin formalaşması və tətbiqi məsələləri, vergi sis-

temində istifadə olunan fiskal mexanizmlərin ölkədə ərzaq təh-

lükəsizliyinin təmin edilməsinə və ərzaq ehtiyatlarının yaradıl-

masına birbaşa və dolayı təsirlərinin olması məlumdur. Amma, 

bu təsirlərin ölçülməsi, adekvatlığının optimal olaraq baxılması 

vacib şərtlərdəndir. Vaxtilə ərzaq ehtiyatlarının yaradılması, 

bunlarla əlaqədar olaraq ərzaq və qida məhsullarına əlçatanlığın 

təmin edilməsi ilə bağlı Afrikanın İnkişafı üçün Yeni Əməkdaşlıq 

(NEPAD, 2004) təşkilatı ərzaq əlçatanlığının əsas hədəflərini və 

məqsədlərini müəyyənləşdirmişdir. Bu hədəflərə və məqsədlərə 

fövqəladə hallar şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmini və ida-

rə edilməsi, xroniki aclıqdan əziyyət çəkən əhalinin ərzaqla və 

şəhər sakinlərinin əlçatan  qiymətlərlə ərzaqla təmin olunması 

prinsipləri qorunmaqla, ərzaq məhsullarının  istehsalçıları üçün 

sabit və səmərəli qiymət mexanizmlərinin müəyyən olunması 

daxil edilmişdir.  

Bununla belə, həmin proseslərin optimal idarə edilməsi me-

xanizmləri yaradılmalı və dövlətin iqtisadi siyasətində mütləq 

şəkildə nəzərə alınmalıdır. Ərzaq və qida məhsullarının fasiləsiz 

və etibarlı təminatının infrastrukturu və istehlakçılara çatdırıl-

ma mexanizmləri aydın, asan və səmərəli olmalı, institusional 
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qurumlar yaradılmalı, bu sahədə özəl şirkət və kompaniyaların 

fəaliyyəti gücləndirilməlidir. Ərzaq və qida məhsullarının isteh-

salı, tədarükü və son təyinatı üzrə optimal şəkildə çatdırılması 

prosesləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələr dürüst və işlək olmalı, 

bu proseslərdə əhalinin ərzaq və qida məhsulları ilə maksimum 

səmərəli və etibarlı təmin edilməsi başlıca meyar kimi qəbul 

olunmalıdır. 

 Ölkə əhalisinin ərzaq və qida məhsulları ilə daha səmərəli 

və optimal təminatı üçün qarşıda duran məqsəd və vəzifələrə 

çatmaqla bağlı strateji hədəfləri üç mühüm qrupa bölmək müm-

kündür:  

 Birincisi, fövqəladə hallar üçün olan ərzaq ehtiyatları tə-

bii fəlakətdən, yerli və ya beynəlxalq ərzaq bazarlarında olan və-

ziyyətdən asılı olmayaraq balanslaşdırılmalı və ciddi şəkildə qo-

runmalıdır. Ərzaq ehtiyatlarının minimum səviyyəsi toxunulmaz 

qalmalı və yerli ərzaq bazarındakı balansı qorumaq, mövcud ər-

zaq bazarındakı tarazlığı saxlamaq üçün ərzaq ehtiyatlarını tə-

ləm-tələsik bazara çıxarmaq yolverilməzdir. Əslində ərzaq ehtiy-

atları ümumi ərzaq balansında o qədər də böyük paya malik ol-

mur və çətin ki, ərzaq ehtiyatları yerli ərzaq bazarındakı disba-

lansı  aradan qaldırsın. Düzdür, ərzaq ehtiyatlarının istehlak ba-

zarındakı tarazlığı və yaxud mühüm ərzaq məhsullarına olan tə-

ləbatı balanslaşdırmaqda qısamüddətli effekti ola bilər, amma 
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uzunmüddətli perspektiv nəzərə alınmaqla bu cür yanaşmanın 

mənfi fəsadları sonrakı proseslərdə özünü mütləq şəkildə büru-

zə verəcəkdir. Hazellinin (1993) yanaşmalarında fövqəladə hal-

lar üçün nəzərdə tutulmuş ərzaq ehtiyatlarının ümumi istehla-

kın təxminən 5%-ni tutmalı olduğunu göstərməsinə baxmaya-

raq, NEPAD bu növ ərzaq ehtiyatlarının 2-3 aylıq istehlakı əhatə 

etməli olduğunu irəli sürür. Bu isə nümunə üçün baxılan ölkələ-

rin mühüm ərzaq növləri üzrə istehlakının 17-25%-i səviyyəsinə 

çatması deməkdir.  

 İkincisi isə, Bonilla tərəfindən ərzaqların yenidən təxsisi 

birjası kimi  adlandırılıb. Bu birja ərzaq təxsisatına əsaslanan 

dövri birja proqramları kimi fəaliyyət göstərir və onların bu ki-

mi müxtəlif formaları vardır: kasıb və həssas qruplara kömək 

üçün nəzərdə tutulmuş təhlükəsiz şəbəkələr; məktəblərin  hazır-

ladığı proqramlar kimi xüsusi proqramlar, qadın və uşaqlar 

üçün əlavə qidalanma proqramları, iş üçün ərzaq proqramları və 

digərləri; ədalətli qiymət bazarları kimi yarı-hədəflənmiş dövlət 

təxsisat sistemləri və ya hədəflənməmiş ictimai sistemlər (yük-

sək qiymətlərinə görə bu növ dövri birja proqramından demək 

olar ki, istifadə edilmir). Bu birjalar həmçinin  fövqəladə hallara 

xas olan bəzi funksiyaları da əhatə etməyə qadirdir. “Hindistanın 

Ünvanlı Dövlət Təxsisat Sistemi” dünyada yoxsul və həssas qru-

plar üçün ərzaq təminatını həyata keçirmək məqsədilə yaradılan 
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və təxminən 600 milyon insanı əhatə edən ən böyük ərzaq təxsi-

satı sistemi sayılır.  

 Üçüncüsü, ərzaq məhsulları qiymətlərinin sabitləşdiril-

məsini nəzərdə tutan və tənzimləyici funksiyasını yerinə yetirən 

sabitləşdirici birjalar, əvvəlki digər iki cür yanaşma ilə müqayi-

sədə daha böyük həcmdə ərzaq məhsullarını idarə edir. Sabitləş-

dirici birjalar vahid qiymətlər, mütənasib qiymət dəhlizləri və 

yaxud kəskin qiymət tənzimləmələri vasitəsilə həyata keçirilə 

bilər. Bu da istehlakçı və təchizatçılar üçün nisbətən adekvat 

sayılan səviyyədən yuxarı və ya aşağı düşməməyi əsasən tən-

zimləyir və təmin edir. Bonillaya (2015) görə, bəziləri istisna ol-

maqla tarixi fəaliyyət təcrübəsinə və praktiki nümunələrə əsas-

lansaq, sabitləşdirici birjaların güzəştli qiymətləri istehlakçı və 

vergi ödəyicilərinin əleyhinə, istehsalçıların isə lehinə yönəl-

diyindən, təxsis olunan ərzaq ehtiyatları ərzaq əlçatanlığı məsə-

ləsində mühüm rol oynaya və ərzaq təhlükəsizliyinin  tənzimlən-

məsində əhəmiyyətli funksiyaları həyata keçirə bilər.  

Cədvəl 1-də dünya qlobal dənli bitki, bugda, yarma və düyü 

bazarlarının göstəriciləri öz əksini tapmışdır.  
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Dünya qlobal dənli bitki bazarının göstəriciləri, mln. ton 

Qlobal dənli bitki bazarı 

 
İstehsal Təchizat İstifadə Ticarət

Dövrün

sonuna  

balans 

Qlobal 

ehtiyatlardan 

istifadə 

nisbəti, % 

2006/07 2012.4 2483.6 2058.4 257.8 431.7 20.7 

2007/08 2125.2 2556.9 2122.0 273.0 437.0 20.5 

2008/09 2281.9 2718.8 2183.1 286.2 518.8 23.8 

2009/10 2260.0 2778.8 2218.8 279.7 559.4 24.9 

2010/11 2249.6 2809.0 2277.2 289.7 528.7 22.8 

2011/12 2343.6 2872.2 2316.0 323.2 546.7 23.5 

2012/13 2292.9 2839.6 2324.8 318.1 524.3 21.6 

2013/14 2519.6 3043.9 2428.8 361.6 584.8 23.3 

2014/15 2560.2 3145.0 2504.3 376.1 635.6 25.2 

2015/16 2525.6 3161.3 2521.1 370.2 635.5 24.9 

2016/17 2521.2 3156.7 2547.5 365.1 610.7 23.2 
 

Mənbə: FAO, 2016. 
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Dünya qlobal buğda bazarının göstəriciləri, mln. ton 

Qlobal buğda bazarı 

 
İstehsal Təchizat İstifadə Ticarət

Dövrün 

sonuna 

balans 

Qlobal 

ehtiyatlardan 

istifadə 

nisbəti, % 

2006/07 600.9 779.4 624.1 113.9 157.8 25.2 

2007/08 611.6 769.4 619.6 113.6 148.1 22.7 

2008/09 681.3 829.4 645.1 140.1 176.2 26.5 

2009/10 684.7 860.9 654.5 130.7 206.2 30.6 

2010/11 652.3 858.5 661.9 129.0 198.1 28.5 

2011/12 697.4 895.5 694.0 148.3 195.7 28.6 

2012/13 655.1 850.7 683.3 142.9 172.1 24.9 

2013/14 711.0 883.1 691.8 156.4 182.4 25.6 

2014/15 729.5 911.9 711.1 155.5 199.9 27.6 

2015/16 733.0 933.0 723.5 152.0 204.5 28.3 

2016/17 712.7 917.2 722.8 153.0 193.7 26.0 
 

Mənbə: FAO, 2016. 
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Dünya qlobal yarma bazarının göstəriciləri, mln. ton 

Qlobal yarma bazarı 

 
İstehsal Təchizat İstifadə Ticarət

Dövrün 

sonuna 

balans 

Qlobal 

ehtiyatlardan 

istifadə 

nisbəti, % 

2006/07 986.0 1184.4 1011.2 112.4 178.8 16.5 

2007/08 1077.6 1256.4 1070.5 129.2 189.5 17.0 

2008/09 1143.1 1332.6 1095.6 116.2 224.7 19.9 

2009/10 1121.4 1346.2 1117.4 116.8 229.1 19.6 

2010/11 1130.3 1359.5 1155.6 123.9 200.6 17.4 

2011/12 1162.7 1363.3 1154.7 134.5 204.9 17.5 

2012/13 1149.6 1354.5 1168.1 135.1 191.3 15.3 

2013/14 1314.1 1505.3 1254.0 159.7 230.1 17.7 

2014/15 1336.3 1566.5 1301.8 176.0 261.9 20.1 

2015/16 1302.3 1564.2 1301.3 173.3 262.1 19.8 

2016/17 1313.3 1575.4 1321.4 168.0 253.1 18.5 

Mənbə: FAO, 2016. 
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Dünya qlobal düyü bazarının göstəriciləri, mln. ton 

Qlobal düyü bazarı 

 
İstehsal Təchizat İstifadə Ticarət

Dövrün 

sonuna 

balans 

Qlobal 

ehtiyatlardan 

istifadə 

nisbəti, % 

2006/07 425.4 519.8 423.0 31.6 95.2 24.8 

2007/08 436.0 531.2 431.9 30.2 99.4 26.0 

2008/09 457.5 556.8 442.5 29.9 117.9 29.3 

2009/10 453.8 571.7 446.9 32.1 124.1 30.0 

2010/11 466.9 591.0 459.7 36.7 129.9 27.8 

2011/12 483.5 613.4 467.3 40.4 146.2 30.9 

2012/13 488.2 634.4 473.5 40.1 161.0 33.3 

2013/14 494.5 655.4 483.0 45.5 172.2 35.0 

2014/15 494.3 666.6 491.5 44.6 173.7 35.0 

2015/16 490.3 664.0 496.2 44.9 168.9 33.6 

2016/17 495.2 664.1 503.4 44.1 164.0 32.0 
 

Cədvəl 1. Mənbə: FAO, 2016. 
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Cədvəl 1-dən də göründüyü kimi, hər bir məhsul qrupunun 

illik göstəricilərinin yekunu üzrə aparılan qlobal ehtiyat və fakti-

ki istifadə nisbəti təhlil olunan on il ərzində artım nümayiş etdir-

mişdir. Bu vəziyyət və qlobal ərzaq bazarlarındakı müşahidə 

olunan tendensiyalar əsasən ərzaq əlçatanlığı proqramlarının 

uğurlu tətbiqini göstərir. Bu da ərzaq ehtiyatlarının formalaşdı-

rılması və yaradılması, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsulları 

birjaları vasitəsilə ərzaq əlçatanlığının müəyyən dərəcədə tən-

zimlənməsinə əlavə potensial formalaşdırmağa imkan verir.  

Müstəqil Dövlətlər Birliyində FAO-nun “Bitki perspektivləri 

və qida vəziyyəti" (2016) hesabatına görə, Azərbaycanda dənli 

bitkilər və xüsusilə, taxıl əkilmiş ümumi sahələr əvvəlki illərə 

nisbətən daha böyük olmuşdur. Lakin, Azərbaycan  hələ də Qa-

zaxıstandan dənli bitkilər idxal edir. Hesabata görə, həmçinin  

Azərbaycanın dənli bitkilər istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 

yüksək məhsuldarlıq baxımından 16% artıb.  

Qiymət sabitliyi nöqteyi-nəzərindən isə buğda ununun qiy-

mətləri hesabat dövründəki böyük həcmli un idxalına görə dəyi-

şilməz qalmışdır.  Azərbaycanda bu sahədəki müsbət irəliləyiş-

lər və tendensiyalar, ilk növbədə ölkənin optimal iqtisadi siyasə-

tinin, kənd təsərrüfatı sahələrinin elmi əsaslarla inkişaf etdiril-

məsinə səy göstərilməsinin və bütövlükdə kənd təsərrüfatı, 

həmçinin aqrar sahənin inkişafının intensivləşdirilməsinə yönəl-
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dilmiş səmərəli tədbirlərin, dövlət proqramlarının nəticəsi kimi 

qiymətləndirilə bilər. 

 Bunlar isə, öz növbəsində ölkədə mühüm ərzaq məhsulları-

nın çeşidinin və həcminin artırılması ilə yanaşı, bu qəbildən olan 

məhsullara ölkə əhalisinin hər cür təbəqəsinin əlçatanlığının tə-

min olunmasına əlverişli şərait yaradır.  

 

Digər əməliyyat spektrləri 

Qeyd edək ki, ərzaq ehtiyatları üçün vahid qiymət strategiya-

sı istehlakçıları qiymət dəyişikliklərindən qorumanın digər bir 

yoludur. Buna baxmayaraq vahid qiymət strategiyasının mürək-

kəb bir mexanizm kimi xarakterizə olunması və müasirləşdiril-

miş əməliyyatlar vasitəsilə ərzaq ehtiyatlarına sərmayə yatır-

maq üçün dövlət sektoru subyektlərinə əlavə çətinliklər yarat-

dığı uzun müddət müzakirə obyektinə çevrilmişdi (Gouel, 2013). 

Digər tərəfdən, Sumner (2010) ərzaq qiymətlərinin daha yüksək 

səviyyədə sabitləşdiyini bildirmişdir. Bu, istehlakçılara, xüsusilə 

də daha çox yoxsullara ziyan vuran vahid-qiymət yanaşması və 

sabitləşdirilməmiş orta ərzaq qiymətlərindən daha yüksək qiy-

mətlərdir. Bu kimi yüksək ərzaq qiymətləri yalnız istehlakçılar 

üçün deyil, eləcə də dövlət sektorları üçün çətinliklər yaradır, bu 

qiymətlər daha sonra yerli və beynəlxalq bazarlarda rəqabətə 

məruz qalmış qiymətlərlə satılan əlavə ərzaq ehtiyatlarının to-
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planmasını idarə edir.  

Belə bir vəziyyətdə rəqabətə məruz qalmış ixracatçılara döv-

lət dəstəyinin gücləndirilməsi, birbaşa və dolayı stimullaşdırıcı 

mexanizmlərin tətbiqi vacib şərtlərdəndir. Bunlar isə öz növbə-

sində ixracatçıların ərzaq məhsullarının qlobal dünya bazarları-

na daha fəal çıxarmasını və satılmasını təmin edə bilər, eyni za-

manda digər dünya ölkələrinin ərzaq idxal edən firma və kom-

paniyalar üçün ərzaq əlçatanlığına müsbət təsir göstərər (Do-

rosh, 2008). 

Əks təqdirdə, bu istiqamətdə balansın pozulması, beynəlxalq 

ticarət mübadilələrinin qeyri - səmərəliliyi mənfi nəticələrə gəti-

rib çıxara bilər, digər tərəfdən yüksək rəqabət mühiti şəraitində 

orta səviyyəli milli ərzaq məhsulları istehlakçılarına ciddi zərbə 

vurar, onların ərzaq bazarlarında sıxışdırılması genişlənər və 

şübhəsiz, bir çoxları bu rəqabətə tab gətirməyərək ərzaq bazar-

larından çıxmağa, ciddi zərərlərlə üzləşməyə düçar olacaqlar.  

Gouel (2013) qeyd edir ki, tənzimlənən qiymət dərəcələri ilə 

satınalınmalar istehsalçılar üçün daha yaxşı məhsuldarlıq sə-

viyyəsi təmin edə bilər, belə ki, təchizatçılar adətən ərzaq ehtiy-

atlarının yaranması zamanı yüksək və həmin dövr başa çatdı-

qdan sonra isə aşağı qiymətlər tələb edirlər.  
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Şəkil 3. FAO Ərzaq Qiymətləri İndeksi 2002-04=100,  

Mənbə: FAO ərzaq qiymətləri indeksi həqiqi qiymətlər). 
 

 

Ərzaq ehtiyatlarının müntəzəm olaraq yenilənməsi zərurə-

tindən, istehsalçılar maliyyə xərclərinin artan miqdarında qiy-

mətləri həmişə yüksək saxlamağa meyilli və məcburdurlar. Buna 

görə də, geniş qiymət dəhlizi hökumətin aşağı qiymətlərdə birja 

əməliyyatlarının təşkilinə rəvac verəcəkdir. Bu isə əksər hallar-

da fiskal sənədlərdə və müəyyənləşdirilən büdcə xərclərində öz 

əksini tapmır. 
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Şəkil 4. Real qiymət dəyişiklikləri, % (2002-11-lə müqayisədə 2012-21), 

Mənbə İƏİT-FAO Kənd təsərrüfatı perspektivi, 2012-2021. 

 

Bu baxımdan, bütün amilləri nəzərə alaraq hökumət ölkədə 

ərzaq birjası şəbəkəsinin yaradılmasında istifadə ediləcək daha 

yaxşı təchizat zənciri üzrə idarəetmə sistemini formalaşdırmalı-

dır. Dövlətin qiymət səviyyəsini müəyyənləşdirmək və tənzimlə-

mə tədbirlərini görmək imkanları olduğundan, bu üsullarla ər-

zaq bazarlarında qiymətlərin adekvat səviyyədə sabitləşdirilmə-

sinə nail olmaq və bu prosesləri nəzarət olunan səviyyədə saxla-

maq məqsədəuyğundur. 

 Bu cür yanaşma və belə bir iqtisadi siyasət mexanizmləri 

bütün hallarda uğurlu və səmərəli olmaya da bilər. Belə ki, dün-

yanın bir çox iri ölkələrində mərkəzi hökumət strukturları yerli 
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ərzaq bazarlarına müdaxilə etməkdə və tənzimləmə tədbirləri 

görməkdə xeyli çətinliklərlə üzləşirlər. Bu məsələlər nisbətən 

problemli məsələlərdir və hökumətin tənzimləmə mexanizmləri, 

o cümlədən fiskal alətləri həmin proseslərdə qeyri-səmərəlidir. 

Belə olduğu təqdirdə regional hökumət strukturlarının ərzaq ba-

zarlarının sabitləşdirilməsi, tənzimlənməsi və fiskal alətlərin tət-

biqi səlahiyyətləri olmalıdır. Xüsusi ilə, antiböhran şəraitində və 

dünya ərzaq bazarlarında tənəzzül xarakterli dövrlərdə ölkənin 

mühüm ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi üçün 

beynəlxalq ərzaq bazarlarından fəal və səmərəli istifadə qeyri-

mümkündür və yaxud kifayət qədər problemlər ortaya çıxa bilər.  

Bir çox ölkələr isə dünya okeanlarına, dənizlərə çıxışda çətin-

lik çəkirlər və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək tədbir-

lərinin daha çevik və etibarlı modellərini işləməyə, tətbiq etməyə 

məcburdurlar. Bu qəbildən olan ölkələrdə digər ölkələrə nisbətən 

ərzaq ehtiyatlarına daha çox diqqətin yönəldilməsi lazım gəlir. 

Buna görə də, bu tip ölkələr zəruri miqdarda ərzağın anbarlarda 

toplanmasını, ehtiyatların formalaşdırılmasını təmin etmək məq-

sədi ilə genişmiqyaslı və səmərəli tədbirlər görməli, ölkədə kənd 

təsərrüfatı və aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına münbit şərait 

yaratmalı, ərzaq istehsalçılarına, fermer təsərrüfatlarına, aqrar və 

kənd təsərrüfatı müəssisələrinə subsidiyalar ayırmalı, müxtəlif 

formada dəstək mexanizmləri tətbiq etməlidirlər.  
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Hazırlanan və həyata keçirilən ərzaq proqramları mühüm 

ərzaq növləri üzrə ərzaq ehtiyatlarının gücləndirilməsi istiqamə-

tində olmalıdır. Əhalinin aztəminatlı təbəqələri üçün maliyyə 

yardımları, birdəfəlik pul ayırmaları, qadın, uşaq və yaşlılar 

üçün qida proqramları kimi sosial-iqtisadi təminat mexanizmlə-

rinin fəal şəkildə dövriyyəyə cəlb edilməsi əsas ərzaq məhsulları 

üzrə qiymətlərin artması zamanı nisbətən səmərə verə bilər. 

Başqa sözlə, dövlət özünün aztəminatlı və sosial baxımdan 

həssas əhali təbəqəsinin mühüm ərzaq növləri ilə təminatını nis-

bətən sabit vəziyyətdə saxlamaq imkanı əldə edər. Tədqiqatlar 

göstərir ki, ərzaqların bazar qiymətlərinin sabit səviyyədə saxla-

nılması tədbirlərinin görülməsi vacib zərurət kimi ortaya çıxır 

və bununla əlaqədar mexanizmlərin səmərəliliyi, tətbiqi alətləri 

ardıcıl və sistemli xarakter daşımalı, ərzaq bazarları konyunktu-

rasına, buradakı bazar qiymətlərinə adekvat olmalıdır. Dövlət 

fəal olaraq mühüm ərzaq məhsullarının ehtiyatlarını yaratmaq 

və ərzaq məhsulları istehsalını stimullaşdırmaq məqsədi ilə la-

zım gəldiyi təqdirdə fermerlər və ərzaq istehsalçıları ilə dövlət-

özəl sektor əməkdaşlığı prinsiplərinə geniş spektrdə yanaşmalı 

və digər əlavə tədbirlərin görülməsini təmin etməlidir. 

 Bir çox hallarda bəzi dövlətlər ərzaq ehtiyatlarını gücləndir-

mək məqsədi ilə mövcud qiymətlərdən yuxarı qiymətə ərzaq məh-

sullarını almaq təcrübəsini də tətbiq edirlər. Amma, bu ilk baxış-
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dan ərzaq istehsalçıları üçün əlverişli olsa da, makrosəviyyədə və 

ümumilikdə dövlət səviyyəsində fiskal mexanizmlərin səmərəsiz-

liyinə də gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan daha səmərəli yanaşma 

ərzaq istehsalçılarını bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri və üsulları 

ilə stimullaşdırmaq, ərzaq bazarlarında sağlam rəqabət mühitini 

yaratmaq daha məhsuldar və yüksək nəticələrə imkan verər. 

Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, ərzaq birjalarının fəaliyyəti güclü 

maliyyə nəzarəti, əhalinin ərzaq əlçatanlığı məsələsinə xidmət 

edəcək tədarük və təchizat dəstəyi ilə tənzimlənməlidir. Digər 

tərəfdən, fəal və hərtərəfli ərzaq birjası məhsuldarlıq, mümkün 

ərzaq çatışmazlıqları və fövqəladə hal ehtiyacları haqqında ink-

lüziv məlumatlandırma sisteminin təşkil olunması kimi digər 

əlavə xüsusiyyətlər formalaşdırmaq iqtidarındadır. Bu cür ya-

naşmalar və xüsusiyyətlər ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasın-

da əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər (Bonilla, 2015).  

Bir çox ölkələrdə müxtəlif dövrlərdə əhalinin yoxsul təbəqə-

lərinin ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi üçün mexanizmlər 

tətbiq olunmuş və bu kimi alətlərin bir hissəsi müasir dövrdə də 

müşahidə olunmaqdadır. Digər tərəfdən, aşağı gəlirlərə malik 

olan şəhər əhalisinin mühüm ərzaq məhsullarına əlçatanlığının 

təmin edilməsi və ərzaq bazarlarının modelləşdirilməsi tədbirlə-

ri də məlumdur. Ərzaq məhsullarının mövcud bazar qiymətlə-

rindən nisbətən aşağı qiymətlərə satıldığı yerli, regional və milli 
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ərzaq məhsulları yarmarkaları buna misal ola bilər. Dövlətin ər-

zaq məhsulları istehsalçılarına güzəştləri və dəstək mexanizmlə-

ri də diqqət çəkir və əvvəldə bunlara toxunmuşduq.  

Ərzaq yardımı proqramlarının bəziləri daimi, digərləri isə ai-

lə təsərrüfatlarının ərzaq məhsullarına əlçatanlığının çətin ol-

duğu şəraitdə tətbiq edilir və genişləndirilir.  Yardım və dəstək 

proqramları adətən yoxsullara mühüm ərzaq növlərini almaqda 

köməklik göstərilməsi məqsədilə həyata keçirilir və bu kimi təd-

birlər orta və yoxsul təbəqəli ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına 

əlçatanlığının reallaşdırılmasında xeyli səmərə verə bilir.   

Bu cür əhali təbəqələri ilə yanaşı, gəlirləri o qədər də yüksək 

olmayan əhali qrupları, o cümlədən dövlət sektoru işçiləri, həm-

çinin  həssas əhali qrupları da dövlətin mühüm ərzaq növlərinə 

əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirdiyi yardım 

və dəstək proqramlarından yararlanmaq imkanı əldə edə bilər-

lər. Bu tədbirlərin reallaşdırılmasında müxtəlif yanaşmalar, o 

cümlədən birbaşa ərzaq məhsulları ilə təminat və yaxud da digər 

vasitələrdən istifadə edilməsi mümkündür.  

Tip 
Birbaşa yolla 
maliyyələşən 

Dolayı yolla maliyyələşən 

Universal Yüksək fiskal xərclər Qiymət və ticarət amilləri, vergi 
yükünün optimallaşdırılması 

Hədəflər Kiçik fiskal xərclər, 
birbaşa hədəflərə çatma

Hədəflər və dolayı yolla 
maliyyələşən proqram yoxdur 

 

Cədvəl 2. Ərzaq yardımı proqramlarının növləri. Mənbə: Bonilla, 2015. 
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Görülən tədbirlər, o cümlədən unversial tədbirlərin reallaş-

dırılması və hədəflərin optimal olaraq müəyyənləşdirilməsi döv-

lətin fiskal siyasətinin və onun mexanizmlərinin daha səmərəli 

olmasına gətirib çıxarar. Nəticədə ölkədə mühüm ərzaq növləri-

nə əlçatanlığın təmin edilməsində münbit şərait yaranar. Amma, 

vacib şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, qlobal ərzaq bazarların-

da və ya fiskal siyasətlərdəki aparılan tənzimləmələr ərzaq əlça-

tanlığı çərçivəsinə uyğunlaşdırılmalıdır. Müvafiq iqtisadi siyasə-

tin adekvat olması və vaxtında həyata keçirilməsi təmin olunma-

lı, bu tədbirlərin reallaşdırılmasına səbəb ola biləcək baryerlər 

aradan qaldırılmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, tətbiq olunan uni-

versal tənzimləmə mexanizmləri və müəyyənləşdirilən hədəflər 

ölkə əhalisinin mühüm ərzaq növlərinə çıxışını maksimum asan-

laşdırsın və ümumilikdə ərzaq əlçatanlığı üçün münbit şərait ya-

radılması təmin edilsin.  

Dövlət fermer təsərrüfatları və kənd təsərrüfatı müəssisələri 

ilə yanaşı, ailə təsərrüfatlarının, fərdi sahibkarların sosial-iqtisa-

di fəallığını artırmaq, onların ərzaq məhsulları istehsalında fəal 

iştirakını təmin etmək məqsədilə stimullaşdırıcı tədbirlərin 

görülməsini ardıcıl şəkildə həyata keçirməlidir. Xüsusilə, bu sa-

hələrə yeni idarəetmə təcrübəsinin, informasiya - kommunika-

siya texnologiyalarının, müasir texnologiyaların və mütərəqqi is-
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tehsal texnologiyalarının fəal şəkildə gətirilməsi proseslərinə 

kompleks yanaşma diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

 

Pul siyasəti və ərzaq əlçatanlığı 

Ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasında və daha səmərəli 

modelləşdirilməsində pul siyasətinin mühüm rolu vardır. Belə 

ki, makroiqtisadi sabitliyin qorunmasında, ölkə əhalisinin alıcı-

lıq qabiliyyətinin təmin edilməsində, maliyyə-kredit siyasətinin 

adekvatlığına nail olunmasında dövlətin pul siyasətinin əhə-

miyyəti xeyli yüksəkdir. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahat-

ların, sosial-iqtisadi tədbirlərin, o cümlədən əhalinin mühüm ər-

zaq məhsulları ilə təminatı proqramlarının və tədbirlərinin həy-

ata keçirilməsində pul siyasətinin çevikliyi və səmərəliliyi əsas 

şərtlərdən biri kimi diqqət çəkir.  

Pul siyasətinin səmərəli təşkili və müasir dövrün iqtisadi 

çağırışlarına adekvat olaraq aparılması ölkədə inflyasiyanın sa-

bit səviyyədə saxlanılmasına, iqtisadi inkişafın sürətləndirilmə-

sinə, biznes və sahibkarlıq subyektlərinin fəallığının artırılması-

na imkan verir. Bu proseslərdə pul və maliyyə vəsaitlərinə əlça-

tanlığın təmin edilməsi iqtisadiyyatın mühüm sahələrinin sabit 

inkişafına imkan yaratmaqla bərabər, yeni iş yerlərinin təşkilin-

də, əhalinin gəlirlərinin artırılmasında, sosial-iqtisadi proqram-

ların maliyyələşdirilməsində, real iqtisadiyyat sahələrinin inki-
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şaf etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Antiböhran şəraitində və maliyyə böhranlarının mənfi fəsad-

larının dərinləşməsi kontekstində ölkənin çevik pul siyasətinin 

olması iqtisadi inkişaf proseslərinə və ərzaq bolluğunun yaradıl-

masına müsbət təsir göstərir, bunlarla əlaqədar nəzərdə tutul-

muş işlərin vaxtında və müəyyənləşdirilən müddətdə yerinə ye-

tirilməsinə imkan verir. Bütün bunlar isə ölkədə makroiqtisadi 

sabitliklə bərabər, ərzaq istehsalçılarının daha sabit fəaliyyət gö-

stərməsinə və ərzaq məhsulları istehsalının çeşidini, həcmini ar-

tırmasına motivasiya yaradır, ərzaq bazarlarının canlanmasına 

səbəb olmaqla, əhalinin əsas ərzaq məhsullarına əlçatanlığı po-

tensialını daha da yüksəldir.  

 

Ərzaq əlçatanlığı qlobal kontekstdə 

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə pul siyasətinin 

mürəkkəbliyi və qeyri-adekvatlığı pul vəsaitlərinin əldə edilmə-

si, iqtisadiyyata real pul resurslarının yönəldilməsi məsələlərini 

kifayət qədər mürəkkəbləşdirir və nəticədə faiz dərəcələrini ar-

tırır. Bunlar isə öz növbəsində istehlak bazarında qiymətlərin 

artımına rəvac verir və zəncirvari proseslər əmtəə bazarlarına 

keçir, ərzaq məhsullarının qiymətləri artır və əhalinin mühüm 

ərzaq məhsullarına əlçatanlığı çətinləşir. 
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 Bu baxımdan, iqtisadiyyatın sabit inkişafı və ərzaq əlçatan-

lığının qlobal kontekstdə təmin edilməsi üçün qiymətlər real si-

tuasiyanı əks etdirməli, süni qiymət artımlarına yol verilməməli 

və onların optimallığı təmin edilməlidir (Frankel, 2006). Dorn-

buşun 1976-cı ildə irəli sürdüyü mübadilə dərəcələrinin qəfil 

dəyişməsi ilə bağlı mülahizələri və yanaşmaları diqqət çəkir.   

Həmin yanaşmalara görə, iqtisadiyyatda əsas qiymətlərin 

adekvatlığının təmin edilməsinə müəyyən zaman tələb olunur, 

amma bunları gözləmədən daha asan tənzimləmə imkanları olan 

mal və məhsulların qiymətləri elə səviyyədə saxlanılmalı, lazım 

gəldikdə azaldılmalıdır ki, istehlakçılar yüksək faiz dərəcələrini 

və daşınar əmlakların dəyərlərini ödəmək iqtidarında olsunlar. 

Əks halda, iqtisadiyyatda davam edən disporsiyalar, qiymət 

uyğunsuzluğu tənzimlənənə qədər pul siyasətinin mənfi təsiri 

ərzaq istehsalçılarına, ərzaq bazarlarına və ərzaq məhsullarının 

qiymətlərinə mənfi təsir etməkdə davam edəcəkdir. Bunlar isə 

öz növbəsində ərzaq əlçatanlığını mürəkkəbləşdirəcəkdir (Bo-

nilla, 2015).  

Bunlarla bərabər, ölkənin pul siyasətinin qeyri-adekvatlığı 

və iqtisadiyyatın inkişaf təmayüllərinə xas olmayan səviyyədə 

dəyişdirilməsi əmtəə və ərzaq qiymətlərinin süni şəkildə artımı-

na gətirib çıxara bilər. 2010-cu ildə Anzuini, Lombardi və Paqa-

no tərəfindən aparılan tədqiqatlar zamanı, bu qəbildən olan pul 
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siyasəti üzrə təsirlərin 1970-2009-cu illəri əhatə edən müşahi-

dələrində əmtəə qiymət indeksinin bütün hallarda artımı qeydə 

alınmışdır.  

Tədqiqatların nəticələrinə görə, əsasən ərzaq mallarının qiy-

mətlərinin tədricən və davamlı şəkildə artması, eləcə də təsirlə-

rinin həmin siyasətdən təxminən 3 il sonrakı dövrdə belə qalma-

sına baxmayaraq, neft və metal əmtəələrinin qiymətlərinin bir-

dən yüksəlməsi ilə bağlı olaraq, növbəti 6-18 ay ərzində özünün 

ən yüksək həddinə çatır və daha sonra azalma fazasına daxil 

olur. Digər tədqiqatçılar - Katao və Çenq tərəfindən 2010-cu ildə 

aparılan araşdırmalarda isə dünya ərzaq qiymətləri ilə ümum-

dünya qiymət indeksləri arasında 0,54 əmsallı mütənasibliyin-

qarşılıqlı əlaqənin olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

 

Ərzaq əlçatanlığı yerli kontekstdə 

Ölkədə sabit pul siyasətinin aparılması, milli hesabların ade-

kvatlığının, maliyyə-pul və bank-kredit sistemlərinin işləkliyinin 

təmin edilməsi vacib məsələlər kimi diqqət çəkir. Belə olduğu tə-

qdirdə ölkədə kapital hərəkəti, investisiyaların yatırılması, real 

iqtisadiyyat sahələrinin maliyyələşdirilməsi, kredit resurslarına 

əlçatanlığın təmin olunması imkanları daha da artmış olur. İqti-

sadiyyatın dollarlaşmasının qarşısının alınması, milli valyutanın 

kursunun real iqtisadi inkişaf proseslərinə adekvatlığının saxla-
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nılması, çevik pul-maliyyə siyasətlərinin aparılması, milli valyuta-

nın süni devalvasiyasına, dəyərdən düşməsinə yol verilməməsi və 

bunlarla bağlı makroiqtisadi, həmçinin monetar siyasətin səmə-

rəliliyinin təmin edilməsi dövlətin əsas iqtisadi prioritetləri kimi 

baxılmalı və sistemli şəkildə reallaşdırılmalıdır.  

Bu amillərin nəzərə alınmadığı və meyarların qorunmadığı 

şəraitdə iqtisadiyyatın dollarlaşdırılması proseslərini sürətlən-

dirməklə, ödəmələrdə ciddi çətinliklər ortaya çıxır, ödəmələr 

problemlərini artırır, problemli daxili və xarici borc öhdəlikləri-

ni yaradır, bank sistemində isə problemli kreditlərin həcmi 

sürətlə artır, nəticədə yeni kredit resurslarının verilməsi proses-

ləri məhdudlaşdırılır, iqtisadiyyatın real sahələrinə yönəldilən 

maliyyə resurslarının həcmi azalır, əhalinin gəlirlərinin azalması 

isə onların mühüm ərzaq məhsulları ilə təminatında çətinliklər 

ortaya çıxarır. 

 Ümumiyyətlə, maliyyə-kredit resurslarının məhdudluğu şə-

raitində və pul siyasətinin çevik olmadığı halda mühüm ərzaq 

növlərinin və məhsullarının əhalinin tələbatına və ödəmə qabi-

liyyətinə adekvat olaraq planlaşdırılması, yetişdirilməsi, istehsa-

lı, tədarükü və bölüşdürülməsi proseslərinin optimal təşkilində 

kifayət qədər problemlər yaranır. Bu isə son nəticədə əhalinin 

əhəmiyyətli hissəsinin maddi durumunun ərzaq əlçatanlığı sə-

viyyəsindən aşağı olmasına gətirib çıxarır.  
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Ölkənin müstəqil və balanslaşdırılmış pul-maliyyə siyasəti-

nin işlənib hazırlanması və reallaşdırılması əhalinin ərzaq əlça-

tanlığının mühüm təminatçısı kimi çıxış edə bilər. Bu məqsədlə, 

real iqtisadiyyat sahələrinin və xüsusilə, mühüm ərzaq məhsul-

larının istehsalı sahələrinin tələb olunan səviyyədə kreditləşdi-

rilməsi, istehsal infrastrukturunun gücləndirilməsi, ərzaq məh-

sulları istehsalçılarının son texnologiyalar əsasında inkişafının 

təmin edilməsi tədbirləri ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır.  

Dövlətin bu sahədəki iqtisadi siyasət mexanizmləri və alətlə-

ri, qlobal təsirlərlə yanaşı, yerli amilləri, iqtisadi inkişafa və ər-

zaq məhsullarının istehsalının genişləndirilməsinə mane olan iq-

tisadi-təşkilati amilləri dərindən öyrənilməli, adekvat tədbirlər 

görülməli və sağlam rəqabət, iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdı-

rılması, bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərinin tam olaraq tətbiqi-

nin sürətləndirilməsi, rəqabətqabiliyyətli infrastruktur şəbəkə-

sinin yaradılması, ərzaq məhsulları istehsalçılarının yerli, regio-

nal və milli bazarlarla bərabər, səmərəli formada dünya bazarla-

rına çıxışının təmin edilməsi vacibdir.  

Ölkənin bank-kredit sistemi kifayət qədər sabit fəaliyyət 

göstərməli və etibarlı mexanizmlər əsasında işləməlidir. Əhali-

nin banklara inamı yüksək olmalıdır və bank təşkilatları bu ina-

mı, etimadı qazanmaq üçün geniş çeşiddə bank məhsulları və 

xidmətləri ilə fərqlənməli, öhdəliklərində dürüstlüyü və şəffaflığı 
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qorumalı, qısamüddətli gəlirlər dalınca qaçmaqla müştəriləri na-

razı salmamalı, fəal şəkildə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə 

ucuz kredit resursları yönəltməli, ərzaq bolluğunun təmin olun-

masında səmərəli fəaliyyət göstərməlidirlər.  

Mühüm məsələlərdən biri də ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi-

nin sabit saxlanılması və bununla əlaqədar olaraq uzunmüddətli 

dövlət siyasəti mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasıdır. İstəni-

lən inflyasiya artımı dərhal istehlak bazarına, qiymətlərə təsir 

etməklə pul-maliyyə sistemində qeyri-sabitliyə səbəb olur, əha-

linin narahatçılığı artır, banklardan əmanətlərin xaotik götü-

rülməsi prosesləri sürətlənir, milli valyutada olan depozitlərin 

dollarlaşdırılması artır. Əhalinin real gəlirləri artıq istehlak ba-

zarındakı qiymətlərlə uzlaşmır, onların tələb olunan vacib qida 

məhsullarına və ərzaqlara çıxışı zəifləyir və nəticədə əhalinin 

əhəmiyyətli hissəsinin ərzaq əlçatanlığı səviyyəsi xeyli aşağı 

düşür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq əlçatanlığı problemi milli iqti-

sadiyyatın inkişafı prioritetlərinin balanslaşdırılması və mühüm 

iqtisadi-siyasət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi mexa-

nizmlərinin optimal olduğu təqdirdə daha asan və əhali üçün 

adekvat səviyyədə baxıla və həll oluna bilər. Pul-maliyyə siyasə-

tinin və maliyyə-kredit sisteminin işləkliyi, əhalinin bütün təbə-

qələrinin sosial-iqtisadi proseslərdə fəallığının təmin olunması, 
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ölkə iqtisadiyyatına daxildən və xaricdən təsir edən amillərin 

mənfi fəsadlarının lokallaşdırılması tədbirlərinin genişləndiril-

məsi, yerli kontekstdə problemli məsələlərin kompleks və 

uzunmüddətli perspektiv də daxil olmaqla həll olunması ölkə 

əhalisinin ərzaq əlçatanlığının vacib meyarları kimi diqqət çəkir.  

Timmer (1991) apardığı tədqiqatların nəticəsi olaraq bildir-

mişdir ki, “Kənd təsərrüfatının inkişafının təmin olunmasında 

qiymət amilinin dəyərləndirilməsi, qiymət dəyişkənliyinin mənfi 

və ya müsbət olmasının modelləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının çevik qiymətlər hesabına tənzimlənməsi səmərəli 

nəticələrə gətirib çıxara bilər”. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin in-

flyasiya problemləri ilə əlaqədar olaraq, ərzaq məhsulları və 

enerjidaşıyıcıların qiymətlərinin kəskin dəyişməsi səbəbindən 

üzləşdiyi çətinlikləri yaradan səbəblər dövlətlərin hökumətləri 

tərəfindən diqqətlə öyrənilməli və bunlara uyğun təsirli tədbir-

lər görülməlidir (Stiqlitz 2008). Ərzaq məhsullarının və enerji-

daşıyıcıların qiymətlərinin artmasından yaranan mənfi təsirlərin 

azaldılması üçün, bu qəbildən olan məhsulların daxil olmadığı 

istehlakçı qiymət indeksi, çevik pul-maliyyə siyasətinin aparıl-

ması, monetar tənzimləmələrin səmərəliliyinin gücləndirilməsi 

hesabına iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə güclənən gərginliyin 

azaldılması nisbətən mümkün ola bilər (Frankel 2011). Əks tə-

qdirdə, iqtisadiyyatın tənəzzülü, qeyri-səmərəliliyi prosesləri 
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sürətlənməklə, hökumətlə əhali arasında etimadsızlıq tenden-

siyası yarana bilər. Bütün bunlar əhalinin rifahına, maddi duru-

muna, xüsusilə ərzaq əlçatanlığına mənfi təsir göstərə bilər və 

cəmiyyətdəki problemləri artırar (Bonilla, 2015).  

 

Ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsində kənd təsərrüfatı 

 layihələrinin maliyyələşdirilməsinin əhəmiyyəti 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, ərzaq əlçatanlığının təmin edil-

məsində və ərzaq bolluğu yaradılmasında kənd təsərrüfatı sahə-

lərinin intensiv inkişafının maliyyələşdirilməsi vacib amillərdən 

biri kimi diqqət çəkir. Prioritet kənd təsərrüfatı layihələrinin re-

al baxılması, qiymətləndirilməsi və optimal proqnozlaşdırılması 

heç də həmişə bu sahədəki problemləri həll etməyə bəs etmir. 

Vacib şərtlərdən biri bu layihələrin tələb olunan səviyyədə və 

vaxtında maliyyələşdirilməsinin təmin olunmasıdır. 

Ölkə dövlətləri mühüm kənd təsərrüfatı layihələrinin ma-

liyyələşdirilməsi üzrə ciddi elmi - iqtisadi arqumentlərlə əsas-

landırılmış pul - maliyyə siyasətinə malik olmalı və onların həya-

ta keçirilməsi mexanizmlərini işləyib hazırlamalıdırlar. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələrin əksəriyyəti sənaye sahələrinin inkişaf et-

dirilməsinə daha çox vəsait ayırırlar və bu proseslərin fonunda 

kənd tətərrüfatı sahələrinin maliyyələşdirilməsi xeyli kölgədə 
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qalır. Bu isə kənd təsərrüfatı sahələrinin daha məhsuldar mexa-

nizmlərlə inkişafını ləngidir və ərzaq əlçatanlığının gücləndiril-

məsi potensialını məhdudlaşdırır. Amma bunun əksinə olaraq, 

bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr kənd təsərrüfatı sahələrinin 

tarazlı inkişafının reallaşdırılması üzrə layihələrin maliyyələşdi-

rilməsini prioritet fəaliyyət istiqamətləri kimi qəbul etmiş və 

yüksək nəticələrə nail olmuşlar.  

Bu baxımdan, XX əsrin 70-ci illərinin ortalarından başlaya-

raq inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi və yaxud prioritetliyi ilə bağlı araşdırmalar 

diqqət çəkir. Məsələn, Braziliya həmin dövrdə kənd təsərrüfatı 

sektorunun inkişafını prioritet elan etmiş və bununla bağlı təd-

birlərə iri məbləğdə maliyyə resursları ayırmışdır. O dövrdə 

kənd təsərrüfatı Braziliyada ÜDM-in cəmisi 5 %-ni təşkil edirdi. 

Amma, aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət və kənd təsərrüfa-

tının inkişafı üzrə ardıcıl tdbirlərin görülməsi nəticəsində, Brazi-

liya sonrakı dövrlərdə dünyada önəmli ərzaq ixracatçılarından 

birinə çevrildi.  

Bonilla (2015) qeyd edir ki, ölkə dövlətləri kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişafının modelləşdirilməsi və prioritet layihələrin 

maliyyələşdirilməsi məsələlərində ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı 

müəssisələri vasitəsilə məqsədli şəkildə maliyyə resurslarının 

ayrılması və səmərəli istifadəsi problemlərini həll etməyə səy 
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göstərməlidirlər. Belə olduğu təqdirdə kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalı üzrə prioritet layihələrin maliyyələşdirilməsi 

nisbətən asanlaşar və bu sahədə mühüm tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi şəraiti yaranar. Son nəticədə isə ərzaq təchizatı baxımın-

dan problemli görünən bir çox məsələlərin həlli imkanları yara-

nır, mühüm ərzaq növlərinin istehsalının genişləndirilməsi he-

sabına əhalinin ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

nail olunur və eyni zamanda, ölkə dünya bazarlarında ərzaq ix-

racatçısı kimi möhkəmlənmək potensialı formalaşdırır.  

Bunlarla bərabər, ölkədə pul-maliyyə və kredit siyasətlərinin 

təkmilləşdirilməsi sahəsində inflyasiyanın səviyyəsinin qorun-

ması, onun artmasına yol verilməməsi və belə bir sabit monetar 

siyasət yürütməklə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı proses-

lərinin fəal olaraq maliyyələşdirilməsi bu sahənin inkişafına əla-

və stimullar verir. Kənd təsərrüfatına yatırılan investisiyalar və 

yönəldilən maliyyə vəsaitləri yerlərdə bu sektorun sahələrinin 

şaxələndirilməsinə və müasir texnologiyalar əsasında inkişafı-

nın sürətləndirilməsinə səbəb olur.  

Daha güclü maddi - texniki bazaya sahib kənd təsərrüfatı 

müəssisələri yaradılır, bu isə həmin müəssisələrin rəqabətqabi-

liyyətliyinin əhəmiyyətli səviyyədə artımına imkan verir. Kənd 

təsərrüfatı sahələrinə və bu sahələrlə bağlı prioritet layihələrin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitlər əhalinin maddi rifa-
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hının yaxşılaşdırlmasında da birbaşa və dolayı təsirləri ilə diq-

qət çəkir. Bu sektorun müxtəlif sahələrinin inkişaf proseslərinin 

sürətləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, fermer və kənd-

li təsərrüfatlarının fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün tələb 

olunan maliyyə və kredit resurslarına çıxışlarının asanlaşdırıl-

ması, ümumilikdə geniş çeşiddə ərzaq məhsullarının istehsalına 

imkan verir, eyni zamanda əhalinin gəlirləri artır, yaşayış sə-

viyyəsi yüksəlir və ərzaq əlçatanlığı üçün daha əlverişli şərait 

formalaşır.  

Qeyd edək ki, kənd təsərüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi 

proseslərinə maliyyə resurslarının məhdud şəkildə ayrılması ge-

niş çeşiddə ərzaq məhsulları istehsalını təmin etməyə əngəllik-

lər yaradır. Monetar - maliyyə siyasətinin qeyri-sabitliyi və qey-

ri-səmərəliliyi şəraitində əhalinin əksər hissəsi banklardan yük-

sək faiz dərəcələrinə malik kreditlər götürməkdə o qədər də ma-

raqlı deyillər. Bu proseslər kənd təsərrüfatı rayonlarında daha 

çox problemli xüsusiyyətlərə malikdir.  

Ailə təsərrüfatları, kiçik və orta kənd təsərrüfatı müəssisələ-

ri özlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərində və kənd təsərrü-

fatı məhsulları istehsalının səmərəli təşkilində mövsümi və təbii 

amillərdən, bazar qiymətlərindən daha çox asılıdırlar. Belə ol-

duğu təqdirdə həmin kateqoriyadan olan fiziki şəxslər, fərdi sa-

hibkarlar, kiçik və orta kənd təsərrüfatı subyektləri banklardan 
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yüksək faiz dərəcələrinə malik kreditlər götürkməkdən çəkinir-

lər və nəticədə özlərinin fəaliyyətlərinin əhəmiyyətli hissəsini 

məhdudlaşdırmağa məcbur olurlar. Beləliklə, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı üzrə potensial subyektlərin fəallığı aşağı 

düşür və onların ərzaq əlçatanlığına verə biləcəyi töhfələrdən 

maksimum səmərəli istifadə edilməsi mümkün olmur. 

Bütün bu amillər və qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla,  ölkə 

hökumətləri kənd təsərrüfatı sektorunun müxtəlif sahələrinin 

tarazlı inkişafını təmin etməyə imkan verən prioritet layihələrin 

optimal maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini işləyib hazırlamalı 

və bunların reallaşdırılması alətlərinin səmərəli tətbiqinə nail 

olmalıdırlar. Ərzaq əlçatanlığına imkan verən pul-maliyyə siya-

səti formalaşdırılmalı, ölkədə inflyasiyanın tənzimlənməsi və 

onun qarşısının alınması mexanizmlərinin tətbiqi təmin edilmə-

li, kənd təsərrüfatı sahələrinin səmərəli təşkili və maliyyələşdi-

rilməsi hesabına əhalinin mühüm ərzaq məhsullarına olan tələ-

batının ödənilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülməlidir.  

 

Kənd təsərrüfatı siyasəti və ərzaq əlçatanlığı 

Kənd təsərrüfatı dünya ölkələrinin iqtisadiyyatında önəmli 

əhəmiyyət kəsb edən milli iqtisadiyyat sektoru kimi xarakterizə 

olunur. Bu sahənin istehsal etdiyi məhsullar ilk növbədə ölkədə 

qida və ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həll edilməsində 
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vacib komponentlər kimi çıxış edirlər. Digər tərəfdən, kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin intensiv inkişafı və səmərəli fəaliyyəti bu-

rada yaşayan insanların maddi rifahının yüksəldilməsinə, həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, onların ərzaqla təminatına müs-

bət təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı sahələrinin balanslı inkişafı 

eyni zamanda, regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin 

həllində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahəyə yatırılan inve-

stisiyalar, xüsusilə daha məhsuldar kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın əldə edilməsi üçün aparılan elmi-tədqiqatlar, selektiv təcrü-

bələr vacib şərtlərdəndir.  

Məhsuldar sortların müəyyənləşdirilməsi və kənd təsərrüfa-

tı məhsulları istehsalının elmi əsaslar üzərində inkişaf etdirilmə-

si yüksək məhsuldarlıq əldə etməyə imkan verməklə yanaşı, 

həm də kənd təsərrüfatının gəlirlik səviyyəsinin artımına səbəb 

olur. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatı sahələrinə investisiyaların 

yatırılması və yeni texnologiyaların gətirilməsinə yönəldilən və-

saitlər gec-tez özünü doğrultmaq potensialına malikdir.  

Kənd təsərrüfatı sahələrinə yatırılan investisiyalar iqtisadi 

inkişaf və tərəqqi üçün əsas amilər kimi diqqət çəkirlər. Bu sahə-

lərə yatırılan investisiyaların səmərəliliyinin təmin edilməsi 

üçün bütün amillər, o cümlədən prioritet fəaliyyət sahələrinin ən 

xırda detalları belə dərindən öyrənilməli və obyektiv olaraq qiy-

mətləndirilməlidir. İqlim və ekoloji amillər, torpaqla bağlı xüsu-
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siyyətlər, regionun əkinçilik və biçinçilik ənənələri, regionda 

mövcud iqtisadi durum, resurs potensialı, idarəetmə xüsusiyyət-

ləri, investisiya mühiti, qanunvericilik səviyyəsi, vergi sistemi və 

s. yetərincə dəyərləndirilməli və diqqət mərkəzində saxlanılma-

lıdır (ESCAP, 2012).  

2008-ci ilin sonlarından başlayan dünya maliyyə böhranının 

mənfi fəsadlarından ciddi zərər çəkən fəaliyyət sahələrindən biri 

də kənd təsərrüfatı sektoru olmuşdur. Bu sahəyə yönəldilən in-

vestisiyaların və əsaslı kapital qoyuluşlarının əhəmiyyətli sə-

viyyədə azalması, mühüm ərzaq məhsulları üzrə qiymətlərin 

qeyri-sabit vəziyyətə düşməsi sahənin intensiv inkişafını ləngi-

dən amillərdən olmuşdur.  

Bunları nəzərə alan dünya ölkələrinin hökumətləri özlərinin 

ərzaqla təminetmə məsələlərini daha çox diqqət mərkəzinə al-

malı olmuş, ərzaq siyasətini təkmilləşdirməyə məcbur qalmışlar. 

Bu siyasətdə ölkənin ərzaqla təminatı problemlərində daxili im-

kanlardan daha çox səmərəli istifadə edilməsi məsələləri ön pla-

na çıxmışdır. Başqa sözlə, idxaləvəzedici kənd təsərrüfatı fəa-

liyyət sahələrinin yaradılması prioritetliyi ilə diqqət çəkmişdir 

və qeyd etmək lazımdır ki, bu tendensiya dünyanın əksər ölkələ-

ri üçün hazırda prioritet olaraq qalmaqdadır. İdxaləvəzedici 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsi və 

həcminin artırılması ölkədə regionların iqtisadi fəallığını da 
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yüksəldir, yeni iş yerləri yaradılmasına əlavə potensial formalaş-

dırır və ölkədə kəndli təsərrüfatlarının, kiçik və orta biznes 

subyektlərinin fəallığını xeyli artırır. 

Antiböhran şəraitində əksər dünya ölkələri iri kənd təsərrü-

fatı layihələri və inkişaf proqramları hazırlanmasına da üstünlük 

vermişlər. İri kənd təsərrüfatı müəssisələrində yüksək texnolog-

iyalar əsaslı intensiv inkişafın təmin edilməsi hesabına ərzaq 

məhsulları istehsalının çeşidinin və həcminin əhəmiyyətli sə-

viyyədə artırılmasına şərait yaradır. Belə olduğu halda, kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi, tədarükü və az itkilərlə 

emalının təşkili, son istehlakçılara çatdırılması tsiklini maksi-

mum səmərəli təşkil etmək mümkündür. İri kənd təsərrüfatı 

layihələri düşünülmüş və əsaslandırılmış elementlərdən ibarət 

olmalı və bununla bağlı qəbul edilən qərarların səmərəliliyi 

mütləq şəkildə obyektiv reallıqlardan çıxış etməklə qiymətləndi-

rilməlidir (ESCAP, 2012).  

Məsələn, Avropa Birliyi özünün sərhədləri daxilində öz və-

təndaşlarına yüksək keyfiyyətli ərzaq əlçatanlığı və mövcudluğu 

vəd edən Müştərək Kənd Təsərrüfatı Siyasəti adlı dinamik və 

hərtərəfli kənd təsərrüfatı siyasəti yürütməyə əsasən nail ol-

muşdur. Müştərək Kənd Təsərrüfatı Siyasəti II Dünya Müharibə-

sindən sonra yaranmış ərzaq qıtlığının aradan qaldırılması və 

əhalinin zəruri ərzaq əlçatanlığını təmin etmək üçün hazırlan-
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mışdır. Bu siyasətin nisbətən uğurlu reallaşdırılması nəticəsin-

də, ərzaq məhsullarının istehsalının və çeşidinin artımı üzrə nə-

zərdə tutulan hədəflərə çatmaq mümkün olmuşdur.  

Lakin, illər keçdikcə bu siyasət zəruri məqamlarda təkmilləş-

dirilmədiyindən və yenilənmədiyindən deformasiyalara məruz 

qalmış, tənzimləmə mexanizmlərinin ləngiməsi baş verdiyindən 

əvvəlki səmərəliliyini xeyli itirmişdir.  Bu tarixi amillər və ten-

densiyalar nəzərə alınmaqla, Avropa Birliyi ölkələri özlərinin ər-

zaq siyasətini tənzimləmək üçün hərəkətə keçmişlər. Beləliklə, 

1990-cı illərin əvvəllərində Müştərək Kənd Təsərrüfatı Siyasəti 

formalaşdırıldı və bu siyasət əvvəlki yanaşmalardan əhəmiyyətli 

səviyyədə fərqləndi. Yenidən işlənmiş ərzaq və kənd təsərrüfatı 

siyasətinin əsasında dövrün  yeni çağırışları ilə yanaşı, həmçinin 

çoxsaylı digər sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri və amillər nəzərə 

alınmışdır. Bu siyasətdə kənd yerlərində hərtərəfli sosial-iqtisa-

di inkişafı təmin etməklə bərabər, ərzaq məhsullarının bu və ya 

digər növləri üzrə istehsal hədlərinin müəyyənləşdirilməsi, hə-

dəflərin əsaslandırılması, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları-

nın keyfiyyətinin təmin edilməsi, ərzaq ehtiyatlarının formalaş-

dırılması səviyyəsinin optimal həddə çatdırılması və s. prioritet 

istiqamətlər yer almışdır.  

Bu amilləri və Avropa Birliyi ölkələrinin balanslı, həm də in-

tensiv inkişafını təmin edən, tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini, adət 
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və ənənələri, ətraf mühitlə bağlı məsələləri nəzərə alan  Maast-

rixt Sazişinin bağlanması ilə kənd təsərrüfatının inkişafında yeni 

mərhələ başlamışdır (1992).  

Geniş miqyaslı tədbirlərin və kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə 

yeni mükəmməl siyasət mexanizmlərinin tətbiqinin nəticəsi ola-

raq, Avropa Birliyi dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas 

beynəlxalq istehsalçısı və ixracatçısına çevrilmiş, kənd təsərrüfa-

tının inkişafı sahəsində  yeni mütərəqqi və məhsuldar institusio-

nal idarəetmə formaları və metodoloji yanaşmalar hazırlaya və 

uğurlu tətbiqini həyata keçirə bilmişdir. Proqnozlara görə, 2020-

ci ilə kimi Müştərək Kənd Təsərrüfatı Siyasəti kənd təsərrüfatı sa-

həsində rəqabəti daha da artırmağa imkan verəcəkdir, bu isə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsinə, 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına şərait yaradacaqdır.  

Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının dünya üzrə is-

tehsal səviyyəsinin və dinamikasının heç də sabit olmamasına, 

eyni zamanda bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə geriləmə 

tendensiyalarına baxmayaraq əsas və emal edilmiş ərzaq məh-

sulları, ərzaq nəqli, onların saxlanması, ticarət dövriyyəsi və bu 

sahəylə bağlı digər fəaliyyət istiqamətləri də daxil olmaqla, ümu-

milikdə kənd təsərrüfatı sahələrində formalaşan məcmu məhsul 

istehsalının payı ümumi daxili məhsulda əhəmiyyətli dərəcədə 

artmaqdadır. 
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 Hazırda dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı-

nın artırılması ilə yanaşı, onların keyfiyyət göstəricilərinin yük-

səldilməsi vacib məsələlərdən hesab olunur. Bu problem kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə siyasətdə əhəmiyyətli 

yerlərdən birini tutmaqdadır.  

Digər tərəfdən, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 2014-

cü ilin yekunları üzrə statistik məruzələrinə görə, nominal dəyər 

baxımından  ümumi qlobal kənd təsərrüfatı istehsalının təxminən 

75 faizi inkişafda olan ölkələrin payına düşmüşdür. Bundan əlavə, 

ərzaq məhsullarının dünya səviyyəsində ixracında bu ölkələrin 

payı da son illərdə kəskin şəkildə artmışdır (ESCAP, 2012).  

Kənd təsərrüfatının inkişafının səmərəliliyi və əlavə dəyər 

yaratmaq xüsusiyyətləri inkişaf etməkdə olan, xüsusilə nisbətən 

yoxsul ölkələr üçün xeyli əhəmiyyətlidir (ESCAP, 2012). Belə ki, 

kənd təsərrüfatının inkişafı mühüm ərzaq məhsullarının istehsa-

lını və ixrac potensialını artırmaqla bərabər, digər əlaqəli iqtisa-

diyyat sektorlarının inkişafının sürətləndirilməsi və fəaliyyət 

həcminin artmasını təmin edir, xidmət sektorunu canlandırır, 

əhalinin gəlirlərini artırır, məşğulluq problemlərinin həllində 

əhəmiyyətli səmərə verir və ümumilkdə ölkənin iqtisadi artımı-

na yeni mənbələr formalaşdırır.  

Bir qrup tədqiqatçılar kənd təsərrüfatı sektorunun ölkə iqti-

sadiyyatının inkişafına verdiyi töhfələri araşdıraraq bu qənaətə 
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gəlmişlər ki, kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı çoxlu sayda pri-

oritet məsələləri həll etməklə yanaşı, müxtəlif iqtisadiyyat sahə-

lərinin inkişafına təkan verir və resurs formalaşdırır (Heqbleyd 

və Heyzl 1989; Delqado və başqaları, 1998;  Heqbleyd, Heyzl və 

Doroş, 2007). Əslində kənd ərazilərinə və kənd təsərrüfatı sahə-

lərinin  inkişafına yatırılan iri və əsaslandırılmış investisiyalar 

Şərqi Asiya və Latın Amerikası ölkələrinin inkişafının sürətləndi-

rilməsində həlledici amillərdən biri olmuşdur.   

Kənd təsərrüfatı sahəsində tarixi iqtisadi nailiyyətlər və 

mütərəqqi dünya təcrübəsi baxımından Braziliya təcrübəsi ki-

fayət qədər əhəmiyyətlidir və diqqəti cəlb edir. Balanslaşdırılmış 

və uğurlu, məhsuldar, uzunmüddətli strategiyalara və hədəflərə 

əsaslanmış kənd təsərrüfatı siyasəti nəticəsində Braziliya dün-

yanın ən iri  ərzaq məhsulları istehsalçısı və ixracatçısına çevril-

mişdir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, Braziliya 30-40 il bundan əvvəl 

özünün əsas ərzaq məhsullarına olan tələbatını idxal hesabına 

ödəyirdi və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi əhəmiyyətli səviyyədə 

idxaldan asılı idi.  Bu müddət ərzində kənd təsərrüfatı siyasəti-

nin tamamilə yenilənməsi, işlək mexanizmlərin, xüsusilə stimul-

laşdırıcı mexanizmlərin tətbiqi nəticəsində Braziliya mühüm ər-

zaq məhsulu olan taxıl istehsalını 5 dəfədən çox artırmağa nail 

olmuş, əkinə yararlı torpaqlar isə 150 milyondan 265 milyon 
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hektara qədər çoxaldılmışdır. Bununla belə, məhz kənd təsərrü-

fatına yararlı torpaqların həcminin artırılması səbəbindən kənd 

təsərrüfatında əhəmiyyətli artım baş vermədi, əldə edilmiş ar-

tım isə məhsuldarlığın hesabına əldə edildi. Bununla da taxıl və 

digər dənli birkilərin istehsalı kəskin şəkildə artsa da, əkilən tor-

paqlar tədricən artırıldı. Digər tərəfdən, ölkədə ət istehsalı 5,5 

faizlik orta illik artım tempilə 5 dəfə artdı, süd hasilatı isə təxmi-

nən 3 dəfə  yüksəldi. Ümumilikdə, ölkədə kənd təsərrüfatı məh-

sullarının istehsalı 1970-2006-cı illər ərzində 3,5 dəfə artmış və 

bunun nəticəsində tarixi nailiyyətlər əldə olunmuşdur.  Aparıl-

mış balanslı və optimal kənd təsərrüfatı siyasətinin nəticəsində 

kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidinin və həcminin artırılması 

ilə yanaşı, güclü ixrac potensialının formalaşdırılması mümkün 

olmuşdur. Belə ki, ixracyönlü kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalının səmərəliliyinə imkan verən stimullaşdırıcı mexanizm-

lərin tətbiqi və ixracın həvəsləndirilməsi tədbirləri bu sahədə 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. Nəticədə, ölkənin kənd təsərrüfatı 

məhsulları ixracının həcmi dəfələrlə artmışdır. 2010-cu ildə Bra-

ziliyanın kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracının həcmi 62 

mlrd. ABŞ dolları səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir və bununla da 

ölkə dünyada ikinci ən böyük kənd təsərrüfatı məhsulları ix-

racatçısına çevrilmişdir. Bu isə ölkənin maliyyə vəziyyətinin və 

tədiyyə balansının sabitləşdirilməsinə gətirib çıxarmaqda əhə-
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miyyətli töhfə vermişdir. Ölkənin tədiyyə balansında kənd təsər-

rüfatı üzrə xarici ticarət dövriyyəsinin artımı 53 mlrd. ABŞ dolla-

rına çatmış və bununla da ixrac potensialının gücləndirilməsi 

hesabına ölkədə makroiqtisadi sabitliyin gücləndirilməsinə nail 

olunmuşdur. 

Bundan əlavə, kənd təsərrüfatında iqtisadi fəallığın artması 

hesabına əhalinin işlə təminatı, əmək ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə edilməsi imkanları artdı, kənd əhalisinin məşğulluq sə-

viyyəsi yüksəldi, əhalinin gəlirlərinin artması hesabına yoxsul-

luğun səviyyəsi 6 faizdən aşağıya endi və bütün bunlar demo-

qrafik inkişafa müsbət təsir göstərdi, əhalinin sayı 2011-ci ildə 

artıq 196 milyonu keçdi, bu isə ölkədə önəmli struktur dəyişik-

liklərinin aparılmasını, kənd təsərrüfatı sahəsindəki siyasətin 

optimallığını sübut etdi (ESCAP, 2012).  

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üzrə daha optimal siya-

sətin yürüdülməsi və ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasında 

əsaslı nailiyyətlər əldə etmiş ölkələrdən biri də Koreya Respubli-

kasıdır. Koreya müharibəsinin ardınca, bu ölkə üçün dağıntılar 

xararkterik idi və kənd təsərrüfatının infrastrukturu tamamilə 

zəifləmiş hala düşmüşdü. Kənd təsərrüfatı az gəlirli sahələrdən 

hesab olunurdu və bu sahənin inkişafı üçün resurslar çatışmırdı. 

Belə bir şəraitdə ölkədə maliyyə institutlarının və maliyyə-kre-

dit təşkilatlarının optimal kredit siyasəti nəticəsində vəziyyəti 



85 

 

dəyişmək mümkün olmuşdur.  

Fermerlər və özəl sahiblkarlar kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişaf etdirilməsi, ərzaq məhsulları istehsalının genişləndirilmə-

si üçün ucuz kredit resurslarına çıxış əldə edə bildilər və nəticədə 

bu istiqamətdə müsbət tendensiyalar sürətlə formalaşmağa baş-

ladı. Amma, həmin dövrdə Koreyada sənaye də sürətlə inkişaf 

edirdi. 1960-cı illərin əvvəlində ölkənin kənd regionlarında cəm-

ləşmiş işci qüvvəsinin bir hissəsi sənayeləşmə proseslərində sə-

naye müəssisələrinə cəlb olunmuşdur və bu baxımdan kənd tə-

sərrüfatı sahəsində çalışanların sayı azalmışdır. Bu amil eyni za-

manda kənd təsərrüfatının ölkə ÜDM-ində xüsusi çəkisinə də tə-

sir göstərmiş və sənayeləşmənin onilliklər ərzində daha da sürət-

lənməsi nəticəsində onun payı 3%-ə qədər enmişdir (2009).   

Amma bu heç də kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminin və 

çeşidinin azalması anlamına gəlmir. Belə ki, Cənubi Koreyada 

ÜDM son 60 ildə dəfələrlə artmış və ölkə dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələri ilə bir səviyyədə dayanır. İqtisadi sistem tamamilə sə-

mərəli mexanizmlər üzərində qurulmuş, yüksək texnologiyalar 

əsaslı sənaye sahələri yaradılmış, iqtisadiyyatın davamlı və day-

anıqlı inkişafı təmin olunmuşdur. Bunlarla bərabər, kənd təsər-

rüfatı sahələrinin elmi və yüksək texnoloji əsaslarla inkişafının 

təmin edilməsi nəticəsində, Cənubi Koreyada ərzaq istehsalı 4 

dəfə artırılmışdır (Çoi, 2012). 
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 Əkilən torpaqların həcminin azaldılması fonunda kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığı dəfələrlə yüksəldilmiş, 

yüksək texnologiyaların tətbiqi nəticəsində fermer təsərrüfatla-

rının, ailə təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı sahələrində fəa-

liyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin gəlirləri 

kəskin şəkildə artmışdır. Bunlar öz növbəsində ərzaq bolluğu-

nun yaradılması ilə bərabər, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yük-

səldilməsinə, istehlak səviyyəsinin artmasına, gəlirlərinin çoxal-

masına gətirib çıxarmışdır. Aparılmış islahatlar, kənd təsərrüfa-

tının inkişafı üzrə optimal dövlət siyasəti bu sahənin sənayeləş-

dirilməsində əsaslı sıçrayış etməyə imkan vermiş, sahənin mad-

di-texniki bazasının məhsuldar formalaşdırılmasına şərait yarat-

mış və kənd təsərrüfatının inkişafının intensivliyini təmin etmiş-

dir. Yüksək texnologiyaların, müasir idarəetmə metodlarının və 

yanaşmalarının kənd təsərrüfatı sahələrinə gətirilməsi nəticə-

sində torpaq resurslarından maksimum səmərəli istifadə təmin 

olunmuş, bu sektorda həmçinin ətraf mühitin qorunması, bio-

müxtəlifliyin təmin edilməsi, çirklənmə səviyyəsinin azaldılması, 

su mənbələrinin mühafizə edilməsinin gücləndirilməsi, daşqın-

ların və digər təbii fəlakətlərin təsirlərinin azaldılması üçün sə-

mərəli tədbirlərin, preventiv tədbirlərin görülməsi mexanizmi 

və sistemli yanaşması təmin olunmuşdur (ESCAP, 2012).  

Cənubi Koreyada kənd təsərrüfatı sahələrinin intensiv inki-
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şafı, innovasiyalaşdırılması, yüksək texnologiyaların bu sahələrə 

gətirilməsi kəndli təsərrüfatlarında əl əməyindən istifadəni azal-

tmağa imkan vermiş və eyni zamanda kənd rayonlarında yoxsul-

luğun səviyyəsinin əhəmiyyətli səviyyədə azaldılmasına gətirib 

çıxarmışdır. Ölkə kəndləri infrastruktur baxımından güclü inki-

şaf etmiş, abadlaşmış, əhalinin yaşayış səviyyəsi yüksəlmiş, regi-

onların tarazlı inkişafı təmin edilmişdir. Aparılan uğurlu kənd 

təsərrüfatı siyasəti geniş çeşiddə ərzaq məhsullarının istehsalına 

uzunmüddətli dövr üçün münbit şərait yaratmış, ölkə əhalisinin 

ərzaq təminatını yüksəltməklə bərabər, bu sahədə güclü ixrac 

potensialını formalaşdırmağa imkan vermişdir.  

 

Biznes mühitinin əlverişliliyi 

İstənilən hər hansı bir ölkədə əlverişli biznes mühitinin ya-

radılması məqsədilə özəl sektor və xaricdən investisiyalar cəlb 

etmək və onlardan səmərəli istifadəyə nail olmaq vacib şərtlər-

dəndir. Xarici investisiyaların cəlbi mexanizmlərinin stimullaş-

dırıcı səviyyəsinin yüksək olması və işləkliyi kənd təsərrüfatı 

layihələrinin maliyyələşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır, 

eyni zamanda mülkiyyət hüquqları və müvafiq qanunvericilik 

əsasında investor, fermer və istehlakçıların hüquqlarını güclü 

şəkildə qorumaqda əlverişli mühit yaradır. 

 Məsələn, Cənubi Koreyada 1950-ci ildə kənd təsərrüfatı tor-
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paqlarının inqilabi şəkildə fermer təsərrüfatlarına və ailə-kəndli 

müəssisələrinə verilməsi xeyli səmərə vermişdir və bunun nə-

ticəsində kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafında radikal addımlar 

atılmışdır. Həmin dövrə qədər ölkədə mövcud olan və qeyri-

məhsuldar “mülkədar-icarəçi” sistemi, həmçinin həddən artıq 

yüksək faiz sistemi əsasında maliyyələşdirilən fermer təsərrü-

fatlarının fəaliyyət göstərdiyi mexanizmlər tamamilə dağıdıldı, 

qeyri-səmərəsiz fəaliyyət sahələri dayandırıldı. Əvəzində isə 

azad və müstəqil fermer çəmiyyətləri və fermer təsərrüfatları 

yaradıldı. Əkinə yararlı torpaqlarda texnologiyaların tətbiqinə 

üstünlük verilməklə daha məhsuldar kənd təsərrüfatı məhsulla-

rı istehsal edən müəssisələrin təşkili sürətləndirildi.  

Ölkədə kənd təsərrüfatının yüksək texnologiyalar əsasında 

inkişafı istiqamətində Saemaul Hərəkatı genişləndirildi. Kənd 

rayonlarında kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılması və 

genişləndirilməsində yerli işçi qüvvəsindən, ilk növbədə gənc-

lərdən daha fəal istifadə olunmağa başlanıldı. Bütün bunlar isə 

kənd ərazilərində yaşayanların həyat şəraitinin yüksəldilməsinə, 

sosial-iqtisadi problemlərin həll edilməsinə, sosial infrastruktu-

run yaradılmasına, yaşayış standartlarının yüksəldilməsinə əla-

və potensial formalaşdırdı. Hökumət özü fermerləri və sahibkar-

ları su anbarları, nasos stansiyaları, suvarma avadanlıqları, əki-

nə yararlı torpaqlarla təmin edir, vacib tənzimləmə mexanizmlə-
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ri işləyib hazırlayır və kənd təsərrüfatı texnologiyalarının inten-

siv tətbqini təmin etmək, bununla əlaqədar infrastruktur şəbə-

kəsini gücləndirmək istiqamətində başlıca məsuliyyəti öz üzəri-

nə götürərək həll etməyə nail oldu. 

Görülən tədbirlər fermer və ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətini 

əhəmiyyətli səviyyədə canlandırdı və potensial investorların bu 

sahələrə gəlməsini sürətləndirdi. Ölkədə mühüm tələbat olan 

düyü məhsullarının müxtəlif və məhsuldar çeşidlərinin istehsalı 

xeyli artırıldı və bütün bu tədbirlərin nəticəsində Cənubi Kore-

yada ərzaq təhlükəsizliyi gücləndirildi və əhalinin ərzaq əlçatan-

lığının təmin edilməsində xeyli müsbət nəticələr əldə olundu 

(ESCAP, 2012).  

XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq dünyada kənd təsərrüfa-

tı məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ərzaq mallarının 

təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, bunlarla bağlı nəzarət və təftiş 

formalarının hazırlanması, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması 

mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqi istiqamətində əhə-

miyyətli addımlar atılmışdır. Məsələn, 1973-cü ildə Braziliya 

Kənd Təsərrüfatı, Mal-qara və Ərzaq Təchizatı Nazirliyinin rəh-

bərliyi altında Braziliya Kənd Təsərrüfatı Tədqiqat Korporasiya-

sı yaradılmışdır. Bu təşkilatın bazasında elmi-tədqiqat prinsiplə-

rinə əsaslanmaqla kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilmə-

si, hər bir kənd təsərrüfatı regionunun təbii və iqtisadi resursla-
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rına adekvat olan inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

istiqamətində tədqiqatlar aparıldı və nəticələr elmi ictimaiyyətə, 

hökumətə təqdim olundu. Bu tədbirlər kənd təsərrüfatının elmi 

əsaslarla inkişafına güclü təkan verdi və yüksək məhsuldarlığın 

eldə edilməsinə, daha məhsuldar kənd təsərrüfatı məhsullarının 

piroritet olaraq müəyyənləşdirilməsinə, istehsalını genişləndiril-

məsinə, ərzaq bolluğunun yaradılmasına imkan verdi.  

Hazırda Braziliya Kənd Təsərrüfatı Tədqiqat Korporasiya-

sında texnologiya transferi şöbələri və müştərək tədqiqat üçün 

təsis edilən 46 milli tədqiqat institutu və 5 elmi-tədqiqat labora-

toriyası fəaliyyət göstərir. Aparılan tədqiqatlar tropik və aşağı 

yüksəklikdə olan ərazilərdə heyvandarlığın inkişafının daha əl-

verişli və məhsuldar üsullarının seçilməsi, bu yerlərin torpaqla-

rında yüksək nəticələr verən toxum çeşidlərinin yaradılması, 

ərazilərin bioloji və relyef xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, tex-

nologiyaların tətbiqinin təşkili yollarının müəyyənləşdirilməsinə 

imkan vermişdir (ESCAP, 2012).  

 

Daha yüksək məhsuldarlıq 

Kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq məhsullarının istehsalı-

nın genişləndirilməsi üzrə dövlət siyasətinin əsasında kənd ray-

onlarının və regionlarının tarazlı inkişaf etdirilməsi, əkinə yarar-

lı torpaqlardan maksimum səmərəli istifadə olunması, bununla 
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əlaqədar olaraq məhsuldar sortların yerli şəraitə adaptivliyinin 

təmin edilməsi, seleksiya işlərinin aparılması, zərərvericilərə 

qarşı təsirli tədbirlərin görülməsi, suvarma sistemlərinin müa-

sirləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sahələrinin məhsul-

darlığının və gəlirliliyinin artırılması dayanır.  

Dünya təcrübəsində Cənubi Koreyada və Braziliyada kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi proqramlarının müs-

bət nəticələri buna misal ola bilər və həmin ölkələrdə dövlət siy-

asəti mexanizmlərinin optimallığının təmin edilməsi, praktiki 

alətlərin məhsuldarlığının təmin edilməsi nəticəsində kənd tə-

sərrüfatı müəssisələrinin səmərəli fəaliyyətinə nail olunmuşdur.  

Digər tərəfdən, Braziliyada Kənd Təsərrüfatı Tədqiqat Korpo-

rasiyasının kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, əkilməsi və 

becərilməsi, yetişdirilməsi, məhsuldarlığın artırılması prosesləri-

nin elmi araşdırılması nəticəsində Serrado regionunun əkinə ya-

rarlı olmayan, qeyri-münbit torpaqlarından istifadə yollarının 

tədqiqi sayəsində, bu regionun ölkənin ən iri ərzaq istehsalçısına 

çevrilməsinə imkan vermişdir. Başqa sözlə, kənd təsərrüfatının 

elmi əsaslarla inkişafında əhəmiyyətli nəticələr əldə olunmuşdur. 

Cənubi Koreya Respublikasında isə kəndli təsərrüfatlarının 

və fermerlərin sabit və məhsuldar fəaliyyətinin təmin edilməsi 

üzrə yürüdülən iqtisadi siyasət təqdirəlayiqdir. Bu siyasətin əsa-

sında kəndli təsərrüfatlarının və fermerlərin daha yüksək məh-
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suldarlıqla işləməsi üçün dövlət tərəfindən fəal tənzimləyici və tə-

minedici tədbirlər görülür. İnvestisiya mühiti yaxşılaşdırılır, güc-

lü potensiala malik infrastruktur formalaşdırılır, kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişafını stimullaşdıran mexanizmlər tətbiq olunur.  

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fermer təsərrüfatlarının 

daha məhsuldar işləməsi üçün regionlarda qarşılıqlı əlaqəyə ma-

lik təsərrüfat mexanizmləri və suvarma sistemləri yaradılır, 

kənd təsərrüfatının inkişafının intensivləşdirilməsi tədbirləri 

aparılır və tənzimləmə mexanizmlərindən fəal istifadə olunur, 

lazım gəldikdə toxunulmaz torpaq fondlarından istifadə məsələ-

lərinə baxılır, toxumların məhsuldarlığı və prioritet kənd təsər-

rüfatı sahələrinin səmərəliliyi üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır, 

bu sahələrə dövlət investisiyaları yönəldilir və bütün bunlarla 

bərabər xarici investisiyaların, həmçinin yüksək texnologiyala-

rın cəlbi məsələləri stimullaşdırılır, süni baryerlərdən azad olu-

nur, investorların maraqları qorunur və ümumilikdə kənd təsər-

rüfatı sahələrinin səmərəli fəaliyyəti təmin edilir. Dövlətin bu və 

ya digər formada təkmilləşdirici və tənzimləyici tədbirlərinin 

əsasında isə, ilk növbədə kənd təsərrüfatı sahələrinin məhsul-

darlığının artırılması dayanır (ESCAP, 2012).  

Dünya təcrübəsində kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf et-

dirilməsi istiqamətində dövlət siyasətinin optimallığı və məhsul-

darlığı, uğurlu nəticələrin əldə edilməsi heç də bütün ölkələrdə 
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asan başa gəlməmişdir. Bir sıra dünya ölkələrində həyata keçiri-

lən iqtisadi islahatlar, kənd təsərrüfatı sahələrinin məhsuldar-

lığının artırılması tədbirləri üzrə yüksək nəticələri uzun müddət 

ərzində gözləmək lazım gəlmişdir.  

Məsələn, İndoneziyada kənd təsərrüfatı üzrə dövlət siyasəti-

nin əsas məqsədi bu sahədə məhsuldarlığın artırılması ilə bağlı 

olmuşdur. Amma sonda gözlənilən proqnozlar özünü tam doğ-

rultmamışdır. Vaxtilə, yəni 1970-ci illərdə kənd təsərrüfatı məh-

sullarının istehsalı sahəsində dövlət tərəfindən maliyyələşdiri-

lən və inkişaf etdirilən iri təsərrüfatların hesabına heç də pis ol-

mayan nəticələr əldə olunmuşdur. Amma sonradan kənd təsər-

rüfatı sahələrinin inkişafının modelləşdirilməsi və burada özəl 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlərin artırılması 

məqsədilə aparılan islahatlar özünü doğrultmamışdır.  Kiçik tor-

paq sahələrinə, məhdud kapital və zəif idarəetmə sisteminə ma-

lik olan kənd təsərrüfatı müəssisələri, texnologiyalara çıxışları 

zəif olan fermer təsərrüfatları kənd təsərrüfatı məhsullarının çe-

şidinin və həcminin artırılması vəzifəsinin öhdəsindən gəlməkdə 

çətinlik çəkmişlər (Sireqar və başqaları, 2012).  

 

Siyasi çeviklik 

Qeyd edək ki, ərzaq məhsullarının geniş çeşiddə və tələb olu-

nan həcmdə istehsalının təmin edilməsi üzrə kənd təsərrüfatının 
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inkişafının dövlət siyasəti kifayət qədər mükəmməl, optimal, çe-

vik olmalı və sürətlə qloballaşan dünyanın ciddi transformasiya-

lara məruz qalan iqtisadi inkişaf tendensiyalarına, ərzaq təhlü-

kəsizliyi problemlərinə, əhalinin ərzağa olan tələbatına maksi-

mum adekvat olmalıdır. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı 

dövrlərdə - 1945-1960-cı illərdə dünyanın əksər ölkələrində ər-

zaq problemləri kəskin xarakter daşıyırdı və kənd təsərrüfatı sa-

hələrinin inkişafının sürətlənməsi tələb olunurdu.  

Həmin dövrdə Latın Amerikasının ən iri ölkəsi kimi Braziliy-

ada bu problem kəskin olaraq diqqət çəkirdi, ölkə əhalisi yoxsul 

vəziyyətdə idi, ərzaq məhsulları çatışmırdı, kənd təsərrüfatının 

inkişaf etdirilməsi potensialından istifadənin təşkili məsələləri 

üzrə siyasi iradə formalaşdırılmamışdı və iqtisadi siyasət hazır-

lanmamışdı. Belə bir şəraitdə Braziliyada ərzaq probleminin həll 

edilməsi, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsə-

dilə mövcud şəraitin və tendensiyaların nisbətən obyektiv qiy-

mətləndirilməsi, resurs potensialından regionlarda kənd təsər-

rüfatı sahələrinin səmərəli inkişafının təmin edilməsi məsələləri 

kompleks və sistemli baxılaraq, kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə 

yeni iqtisadi siyasət hazırlanaraq həyata keçirilməyə başlanıldı. 

Bu siyasətin əsasında isə yerli resurslar və əmək ehtiyatları nə-

zərə alınmaqla, idxaləvəzedici sahələrin inkişafının sürətləndi-

rilməsi və daha çox tələb olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 
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istehsalının genişləndirilməsi dayanmışdı. 

 Əvvəldə bildirildiyi kimi, dövlət iqtisadi siyasətinin və kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üzrə hazırlanan proqramların el-

mi əsaslarla olmasına yer ayrılırdı və müasir texnologiyaların 

cəlbi mexanizmlərinə də üstünlük verilirdi. Bu kompleks və tə-

sirli tədbirlərin tətbiqi nəticəsində kəndli-fermer təsərrüfatları-

nın inkişafının sürətləndirilməsi və iri kənd təsərrüfatı layihələ-

rinin reallaşdırılması hesabına kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının genişləndirilməsinə nail olundu. Amma həmin döv-

rdə neftin qiymətinin qalxması hökumətə kənd təsərrüfatı layi-

hələrini birbaşa dəstəkləməyə imkan vermədi və bununla əlaqə-

dar olaraq, hökumət layihələri maliyyələşdirmək üçün yeni al-

ternativ yollar axtarmağa başladı. Aparılan məqsədyönlü tədbir-

lər nəticəsində Braziliya dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracına görə ikinci yerə yüksəldi.  

Ölkədə fermer təsərrüfatlarının maddi-texniki bazası və ix-

rac potensialı əhəmiyyətli səviyyədə artdı. Kənd təsərrüfatının 

inkişafının sürətləndirilməsinə imkan verən qanunvericilik ba-

zası formalaşdırıldı. Dövlətin bu sahədəki tənzimləmə mexa-

nizmlərinin səmərəliliyi artırıldı, bazar qiymətlərinin rəqabətqa-

biliyyətliliyi təmin olundu, ölkəyə xarici investisiyaların cəlbi 

prosesləri asanlaşdırıldı və stimullaşdırıldı. Ölkə əhalisinin mü-

hüm ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi problemlərinin həllin-
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də ciddi addımlar atıldı və ərzaq əlçatanlığı üçün münbit şərait 

yaradıldı. Bütün bunlar sonradan Braziliyanın dünya kənd təsər-

rüfatı bazarında əsas istehsalçılardan və ixracatçılardan birinə 

çevrilməsinə imkan vermişdir. 

Cənubi Koreyada isə sənayeləşmədən əvvəlki dövrdə lazımi 

miqdarda ərzaq məsulları ilə təmin edilməsi əsas prioritet vəzifə-

lərdən biri olmuşdur və bununla əlaqədar olaraq hökumət kənd 

təsərrüfatının inkişafına təkan vermək məqsədi ilə çoxlu sayda 

siyasi- iqtisadi islahatlar və kənd təsərrüfatının inkişafı proqram-

ları tətbiq etməyə başladı. Torpaq islahatlarını müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirən Koreya hökuməti, ölkədə islahatların ikinci mər-

hələsini başlamağa və başa çatdırmağa siyasi iradə tapdı. 

 İqtisadi islahatların ikinci mərhələsində isə makroiqtisadi 

sabitliyin gücləndirilməsi, səmərəli qiymət mexanizminin tətbi-

qi, yeni texnologiyalar və avadanlıqlar əsasında istehsal proses-

lərinin müasirləşdirilməsi, əkinə yararlı torpaqlardan səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi, bunlarla əlaqədar qanunvericilik ba-

zasının gücləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə təd-

birlərin görülməsi, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, elektrik-

ləşdirmə proseslərinin sürətləndirilməsi və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yeni çeşidlərinin istehsalı üzrə sahələrin inkişaf 

etdirilməsini təmin etdi. 

 Bu proseslərin uğurlu və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi 
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həmin dövrdən başlayaraq, Cənubi Koreya iqtisadiyyatında hazır-

kı dövrdə də güclü potensiala malik və inkişaf etmiş aqrar sahə-

nin təməli qoyulmuş oldu. Digər tərəfdən, hökumət sənayeləşmə 

proseslərinin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişa-

fında yüksək texnologiyalardan istifadənin gücləndirilməsi hesa-

bına, kənd və şəhər əhalisi arasındakı yaşayış səviyyəsi və gəlir-

lərlə bağlı fərqləri nisbətən aradan qaldırmağı təmin edə bildi.  

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində sənayeləşdirilmə proses-

lərinin sürətləndirilməsi kənd təsərrüfatı sahəsinin dinamik inki-

şafına və ölkənin mühüm ərzaq növlərinə olan tələbatının ödənil-

məsinə əhəmiyyətli səviyyədə müsbət təsir göstərməklə bərabər, 

bu sahələrdə ixrac potensialının xeyli yüksəldilməsinə, ixrac təyi-

natlı məhsulların çeşidinin genişləndirilməsinə gətirib çıxardı.  

Kənd təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlıq kifayət qədər qal-

xdı və bununla bərabər, qlobal tendensiyalarla əlaqədar olaraq 

kənd təsərrüfatı sahələrinin rəqabətqabiliyyətliyinin gücləndi-

rilməsi tədbirlərinin görülməsi istiqamətində məqsədli şəkildə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün oldu. Nəticədə qlobal iq-

tisadi təsirlərə və təzyiqlərə baxmayaraq, ölkədə meyvə və tərə-

vəz məhsullarının geniş çeşiddə, həmçinin iri həcmdə istehsalı-

na nail olunmuş, heyvandarlığın intensiv və elmi əsaslarla inki-

şafında müsbət irəliləyişlər əldə edilmişdir. 

 Amma, qlobal trendlər və çağırışlar bu sahəyə təsirsiz ötüşmə-
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di və hökumət bununla əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatının inkişa-

fı üzrə özünün iqtisadi siyasətində təkmilləşdirilmələr aparmağa 

məcbur oldu. Kənd təsərrüfatında cəmləşən sahibkarlıq subyektlə-

rinin, ailə və fermer təsərrüfatlarının qlobal təsirlər və rəqabət şə-

raitində dayanıqlılığının təmin edilməsi tədbirləri görüldü.  

Bunlarla əlaqədar olaraq həmin müəssisələrin əksəriyyəti 

müəyyən dövr üçün vergilərdən azad olundu və onların fəaliyyə-

tinin maliyyələşdirilməsinin yeni səmərəli mexanizmləri müəy-

yənləşdirildi. Nəticədə, bu görülən tədbirlərin təsiri sayəsində 

kənd təsərrüfatı müəssisələrinin inkişafının dinamikliyini qo-

ruyub saxlamaqla bərabər, onların ixrac yönümlü fəaliyyətlərini 

də gücləndirmək mümkün olmuşdur (ESCAP, 2012).  

 

Risk sığortası və kredit 

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının təmin edilməsi, mo-

dernizasiyasının sürətləndirilməsi və bu sahələrin inkişafının 

müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması məqsədi ilə maliyyə və 

kredit resursları lazım gəlir. Dünya iqtisadiyyatının inkişaf pro-

seslərinin təhlilinə əsaslansaq, maliyyə təminatı və kredit əlça-

tanlığı olmadan iqtisadi islahatların səmərəli təşkilinin qeyri-

mümkünlüyü qənaətinə gəlmək olar. Digər tərəfdən, maliyyə re-

surslarının əlçatanlığı, kredit sisteminin işləkliyi və sabitliyi iqti-

sadi islahatlar çərçivəsində, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahələ-
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rinin inkişafında nəzərdə tutulan tədbirlərin vaxtında və daha 

səmərəli həyata keçirilməsində həlledici amillər kimi diqqət çə-

kirlər. 

 Kənd təsərrüfatı sahələrinin intensiv inkişafına nail olmuş 

ölkələr kimi təcrübələrinə baxdığımız Braziliya və Cənubi Ko-

reyada əldə edilmiş nəticələrdə və kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişafının yüksək səviyyəyə qaldırılmasında maliyyə-kredit 

sektorunun güclü rolunu qeyd etmək mümkündür. Məhz həmin 

ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahələrinin ənənəvi və yeni prioritet 

fəaliyyət istiqamətlərinin inkişafının modelləşdirilməsi proses-

ləri dövlət büdcələrindən ayrılan vəsaitlərin, kənardan və kom-

mersiya banklarından cəlb edilən maliyyə resurslarının, xüsusi 

ilə xaricdən stimullaşdırılmış mexanizmlər hesabına daxil olan 

investisiyaların sayəsində kifayət qədər səmərəli olmuş və bu öl-

kələrin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, ixrac poten-

sialının gücləndirilməsində yüksək nəticələr əldə olunmuşdur.  

Əlçatan və nisbətən güzəştli kreditlər hesabına kənd təsər-

rüfatının müxtəlif sahələrinə lazım olan avadanlıqların alınması, 

yeni texnologiyaların tətbiqinin təşkili, infrastrukturun inkişafı-

nın sürətləndirilməsi, ailə və kəndli təsərrüfatlarının fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı sahələrinin istehsal və emal 

zənciri üzrə geniş çeşiddə məhsulların istehsalı və emalının təşki-

li mümkün olmuşdur. Burada məsələ kənd təsərrüfatı layihələri-
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nin ümumiləşdirilmiş vahid büdcə əsasında maliyyələşdirilmə-

sindən ibarət olmamışdır. Cənubi Koreya modelində kənd təsər-

rüfatının müxtəlif perspektiv inkişaf sahələri üzrə müəyyənləşdi-

rilmiş hədəflərlə bağlı prioritet layihələrin çevik maliyyələşdiril-

mə sistemindən istifadə edilməsinə daha çox üstünlük verilmişdir 

və bunlar özünü praktikada doğrultmuşdur. Digər tərəfdən, kənd 

təsərrüfatı layihələrinin ilbəil dəyişən prioritet fəaliyyət istiqa-

mətləri və hədəfləri nəzərə alınmaqla, bu layihələrin məqsədli 

maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinə önəm verilmişdir. Çevik və 

balanslaşdırılmış, eyni zamanda kifayət qədər uzunmüddətli per-

spektivlər və hədəflər nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı layihə-

lərinin maliyyələşdirilməsi hesabına mühüm ərzaq növləri üzrə 

yüksək məhsuldarlığa nail olunmuşdur.  

Maliyyə və kredit resurslarının verilməsi, istifadəsi və nəzər-

də tutulan məqsədlərə nail olunması böyük və təhlükəli risklərlə 

müşayiət olunur. Bu amilləri nəzərə alan Cənubi Koreya və Bra-

ziliya hökumətləri maliyyə və kredit sistemində risklərin azaldıl-

ması ilə bağlı təkmilləşdirilmiş risk sığortası mexanizmlərini ha-

zırlayaraq tətbiq etməyi bacarmışlar. 

 Təkmilləşdirilmiş risk sığortası mexanizmlərinin olması 

kredit təşkilatlarının və investisiya fondlarının real iqtisadiyyat 

sahələrinə, xüsusi ilə kifayət qədər riskli olan və çoxsaylı amil-

lərdən asılı vəziyyətdə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı sekto-
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runa istənilən kredit resurslarının yönəldilməsi və investisiyala-

rın yatırılması mümkün olmazdı. Məsələn, Braziliyada kredit ve-

rən təşkilatlar üçün müxtəlif iqlim qurşaqlarının təsir dairəsində 

və risk əhatəsində fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisə-

lərinə, fermer təsərrüfatlarına kredit verdikləri və ya vəsait ya-

tırdıqları təqdirdə güclü sığorta təminatı vardır.  

Bu cür yanaşma, kənd təsərrüfatı layihələrinin maliyyələşdi-

rilməsini nisbətən asanlaşdırır. Bununla belə, kənd təsərrüfatı 

sahələrində ixtisaslaşan müəssisələrin və fermer təsərrüfatları-

nın kredit resurslarına tələbatı çox da iri məbləğdə olmadığın-

dan qeyd olunan sığorta sistemi daha iri müəssisələr arasında o 

qədər də yayılmamışdır (ESCAP, 2012).  

1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq, yeni texnologiyala-

rın işlənməsi, hazırlanması və tətbiqi ilə əlaqədar olaraq investi-

siya və kredit resurslarına tələbat əhəmiyyətli dərəcədə artım 

nümayiş etdirmişdir. Həmin dövrdə qlobal iqtisadi tendensiyala-

rın təsiri səbəbindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və 

çeşidinin genişləndirilməsi ilə bərabər, onların rəqabətqabiliy-

yətliliyinin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bütün 

bunlar üçün isə yeni texnologiyalar tələb olunurdu və bunlar iri 

məbləğdə kapital, maliyyə və investisiya resursları tələb edirdi. 

Bunları nəzərə alan Koreya hökuməti kənd təsərrüfatı istehsal-

çılarının maliyyə və kredit resurslarına və yüksək texnologiyala-
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ra əlçatanlığının təmin edilməsi üçün yeni fəaliyyət istiqamətləri 

üzrə yanaşmaları tətbiq etdi.  

Bunlardan səmərəliliyi ilə fərqlənən mexanizmlərdən biri ki-

mi - Ferma Avadanlıqları İstehsalçıları Assosiasiyasının yaradıl-

ması diqqət çəkdi. Bu Assosiasiya qlobal transformasiyalar şə-

raitində kifayət qədər problemlərlə üzləşən kənd təsərrüfatı is-

tehsalçılarının müasir texnologiyalara çıxışını, infrastrukturun 

və maddi-texniki bazanın yenilənməsini, fəaliyyət strategiyası-

nın təkmilləşdirilməsini təmin etməkdə onların həyata keçirdik-

ləri tədbirlərə yüksək dəstək verməyi bacarmışdır. 

 

Sosial və ətraf mühit üzrə yanaşmalar 

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi üzrə dövlət 

siyasətinin mexanizmləri və yanaşmaları içərisində sosial məsə-

lələr və problemlər, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə ya-

naşmalar daha çox diqqət çəkmişdir və xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edirlər. Şübhəsiz, istənilən prioritet milli iqtisadiyyat sahəsinin 

inkişaf etdirilməsi istiqamətlərində sosial məsələlərin həlli həs-

saslığı ilə fərqlənir və eyni vəziyyət ekoloji problemlərlə, ətraf 

mühitin mühafizəsi ilə bağlı məsələlər üçün də xarakterikdir.  

Cəmiyyət aparılan iqtisadi islahatların bəhrəsini görməli, 

görülən tədbirlərin əhalinin rifahına yaxşı təsirinə inanmalı və 
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bunlarla əlaqədar olaraq qarşılıqlı etimadın mövcudluğu vacib 

şərtlərdəndir. Əldə olunan gəlirlərin cəmiyyət üzvləri arasında 

ədalətli bölgüsü, ölkənin inkişafına cəmiyyətin böyük ümidlə ya-

naşması və inanması, digər iqtisadiyyat sahələri ilə bərabər, 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı istiqamətində yatırılan in-

vestisiyaların, yönəldilən kreditlərin, istifadə olunan resursların 

və buradakı biznes-sahibkarlıq mühitinin işləkliyinə, gəlirliliyinə 

zəmanəti gücləndirir və inamı artırır.  

Başqa sözlə, cəmiyyət sahibkarlıq və biznes mühitinin sosial 

məsuliyyəti dərk etdiyinə inanır və bu subyektlər də öz növbə-

sində əldə etdikləri gəlirlərin bir hissəsinin sosial -iqtisadi pro-

blemlərin həll edilməsinə yönəldilməsində və ekoloji problemlə-

rin aradan qaldırılmasında maraqlıdırlar. Bu qeyd edilənlərlə 

bağlı balanslaşdırılmış dövlət iqtisadi siyasətinin formalaşdırıl-

ması və tətbiqi vacib şərtlərdəndir. Qloballaşma tendensiyaları-

nın gücləndiyi ilk illərdə Braziliya hökuməti kənd təsərrüfatı is-

tehsalçılarının rəqabətqabiliyyətliliyini, həmçinin müxtəlif isteh-

sal regionları və istehlak mərkəzləri arasında gəlirlərin balans-

laşdırılmış bölgüsünü təmin etmək üçün “Minimum Zəmanətli 

Qiymət Siyasəti”ni tətbiq etmişdir. Bununla da Braziliya höku-

məti kənd təsərrüfatı məhsullarını standart qiymətə alır və alı-

nan məhsulların aztəminatlı həssas ailələr, uşaqlar kimi hədəf 
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qruplarına çatdırılmasını təmin edir və strateji ərzaq ehtiyatları-

nı formalaşdırmaq üçün bunların bir hissəsini anbarlara yığırdı.  

Bu siyasət vasitəsilə Braziliya hökuməti kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı üzrə geri qalan və ya ixtisaslaşmayan 

regionların ərzaq təminatı problemlərini həll etmək potensialı 

formalaşdırır, ərzaq əlçatanlığını təmin edirdi. Digər bir ölkədə, 

Cənubi Koreya Respublikasında isə iki diqqət çəkən iqtisadi me-

xanizmdən istifadə olunmuşdur: 1)qiymətlərin sabitləşdirilməsi 

və 2) kompensasiyaların verilməsi. Belə ki, qlobal çətinliklərin 

artdığı ilk illərdə hökumət fəal olaraq kənd təsərrüfatı məhsulla-

rını standart qiymətlərə alaraq saxlamaqla, qiymətlərin yüksək 

olduğu halda isə onların paylanması vasitəsi ilə az gəlirli əhali 

təbəqəsinin maraqlarını qorumağa nail olmuşdur.  

Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının geniş-

ləndirilməsi, əkinə yararlı yeni torpaq sahələrinin istifadəyə ve-

rilməsi, kənd təsərrüfatı sahələrinin sənayeləşdirilməsi təbii 

mühitə - ətraf mühitə, torpağa, landşafta, meşələrə, flora və fau-

naya zərərlər yetirir, onların çirklənməsinə və sıradan çıxması-

na gətirib çıxarır. Buna görə də, kənd təsərrüfatı sahələrində sa-

hibkarlığın və biznesin sosial məsuliyyəti yüksək olaraq qalma-

qdadır. Ətraf mühitə zərərin azaldılması üçün yüksək texnolo-

giyalardan istifadənin daha geniş yayılması təmin olunmalı və 

xüsusi ilə tullantısız texnologiyalar əsaslı istehsal sahələrinin ya-
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radılmasına, kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar emal müəssi-

sələrinin inkişaf etdirilməsinə daha çox önəm verilməlidir.  

Bu sahələrin fəaliyyətinin etibarlı və əlverişli şərtlərlə ma-

liyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlə-

rin daha yüksək səviyyədə reallaşdırılmasına imkan verər. Kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafının maliyyə təminatının dayanıq-

lılığı və bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 

əlçatan kredit resurslarına çıxışının təmin olunması təbiəti qo-

ruma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə, daşqınların qarşısının 

alınmasına, meşə massivlərinin  qorunması tədbirlərinin əhatə-

sinin genişləndirilməsinə imkan verər. 

 

Problemlər və çağırışlar 

Tədqiqatlar və dünya təcrübəsi göstərmişdir ki, Braziliya və 

Koreya Respublikası kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə islahatları 

uğurla həyata keçirsələr də, İndoneziya kənd təsərrüfatı sahə-

sində qarşıya qoyduğu hədəflərə çata bilməmişdir. Kənd təsər-

rüfatının inkişafı üzrə yüksək nəticələrə nail olunması ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir və eyni zamanda əhalinin ərzaq 

əlçatanlığı səviyyəsini yüksəldir, yoxsulluğun səviyyəsini azal-

dır, sosial-iqtisadi problemlərin həllində əlavə imkanlar forma-

laşdırır.  



106 

 

2010-cu ilin yekunları üzrə dünyada heyvandarlıq, meşə tə-

sərrüfatı və balıqçılıq daxil olmaqla kənd təsərrüfatının dünya 

ÜDM-ində payı 14 faizə qədər düşmüşdür, amma bununla belə, 

bu sahənin dünya iqtisadi inkişafına  töhfəsi sənaye sahələrinin 

töhfələri ilə eyni səviyyədə qiymətləndirilir. Kənd təsərrüfatı sa-

hələrinin inkişaf etdirilməsi əhalinin yaşayış səviyyəsinə müsbət 

təsir etməklə bərabər, həm də məşğulluğun gücləndirilməsinə 

gətirib çıxarmışdır. Məsələn, kənd təsərrüfatının inkişaf etdiril-

məsi sahəsində tarixi təcrübələrinə baxdığımız İndoneziya, Bra-

ziliya və Cənubi Koreyada bu sahələrin inkişafı hesabına işsizliy-

in səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmışdır. 

Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatının məşğulluğ problemləri-

nə verdiyi töhfə təkcə kəmiyyətlə bağlı deyildir, həm də key-

fiyyət baxımından yüksək əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq sahibkarlıq 

subyektlərinin - ailə, kəndli və fermer təsərrüfatlarının fəaliyyə-

tinin genişləndirilməsi kənd yerlərində formalaşan güclü əmək 

ehtiyatlarından istifadəni mümkünləşdirir, əhalinin iş axtarışı 

məqsədi ilə başqa yerlərə məcburi miqrasiyasını vacib etmir, de-

moqrafik vəziyyəti yaxşılaşdırır və ümumilikdə sosial-iqtisadi 

problemlərin həllinə müsbət təsir göstərir.  

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi proseslərin-

də məhsuldarlığa və bununla əlaqədar yatırılan investisiyaların 
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səmərəliliyinə əhəmiyyətli təsir göstərən amillər sırasında məh-

suldar qüvvələrdən və müasir texnologiyalardan balanslı şəkildə 

istifadənin təmin edilməsinə nail olunmamasıdır. İndoneziyada 

nəzərdə tutulan hədəflərə çatılmamasında və ərzaq əlçatanlığı-

nın yetərincə təmin edilməməsində fermer təsərrüfatlarının 

müasir texnologiyalara və əlçatan kredit resurslarına çıxışının 

zəif olması özünün mənfi təsirini göstərmişdir. Kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün əkinə yararlı torpaqların 

dövriyyəyə cəlb edilməsi, suvarma sistemlərinin müasir texno-

logiyalar əsasında qurulması, kəndli və fermer təsərrüfatlarının 

texniki vasitələrə, kənd təsərrüfatı üçün tələb olunan gübrələrə 

əlçatanlığının təmin edilməsi məsələlərinin də kompleks və da-

vamlı şəkildə həll edilməməsi İndoneziyada bu istiqamətdə iqti-

sadi islahatları uğurlu nəticələrlə başa vurmamaqda əsas pro-

blemlər kimi yadda qalmışdır. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi proseslərinə daha yaxşı təhsilə və 

bacarıqlara sahib olan gənc nəslin - mütəxəssislərin bu sektorda 

fəaliyyət göstərməsinə cəlb edilməsi mexanizmlərinin hazırlan-

ması və tətbiq edilməsi aparılan islahatların səmərəliliyini əhə-

miyyətli səviyyədə yüksəldə bilər. Eyni zamanda, gənclər arasın-

da işsizliyin azaldılmasında, gənc ailələrin formalaşdırlmasında, 

onların sosial müdafiəsinin daha yüksək səviyyədə təşkilində, 

cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafında dəyərli töhfələrlə fərq-
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lənmələrində, gənclər arasında yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı 

salınmasında xeyli səmərə verə bilər (ESCAP, 2012).  

Bununla belə, İndoneziyada kənd təsərrüfatı sahəsində iqti-

sadi islahatların səmərəliliyinin artırılması istiqamətlərindən bi-

ri kimi ərzaq məhsulları təyinatlı bitkiçilik məhsullarının əkin 

sahələrinin genişləndirilməsi və torpaqların becərilməsi üzərin-

də qanuni hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi problemləri diqqət 

çəkmişdir. Əkinçilik üçün yararlı olan torpaqlarda öz fəaliyyətlə-

rini tənzimləyən, suvarma sistemlərini quran, torpağın arqotex-

niki əsaslarla və fasilələrlə istifadəsini təmin edən kənd təsərrü-

fatı müəssisələrinin, ailə və kəndli-fermer təsərrüfatlarının tor-

paqların istifadəsi üzrə səlahiyyətlərinin bitməsi səbəbindən 

fəaliyyətlərində problemlərin yaranması məsələlərinin tənzim-

lənməsi proseslərinin təkmilləşdirilməsi vacib şərtlər kimi yad-

da qalmışdır. Səlahiyyət müddətlərinin uzunmüddətli dövr üçün 

tənzimlənməməsi istifadə olunan torpaqlara daha iri həcmdə in-

vestisiyaların yatırılmasını ləngitməklə bərabər, kənd təsərrüfa-

tı müəssisələrinin istehsalının genişləndirilməsi planlarına eh-

tiyatla yanaşmaları məcbur etmişdir. Bütün bunların tənzimlən-

məsi və kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına məhdudiyyətlər 

qoyan maneələrin aradan qaldırılması vacib problemlər kimi xa-

rakterizə olunmuşdur.  

Bundan əlavə, İndoneziyada sənaye sahələrinin kənd təsər-



109 

 

rüfatı sektoruna və həmçinin xidmət sektoruna nisbətdə o qədər 

də güclü inkişaf etməməsi amilini də qiymətləndirmək lazım gə-

lir. Belə ki, kənd təsərrüfatı sektorunun müxtəlif sahələrinə el-

mi-texniki yeniliklərin tətbiqi proseslərinin təşkilində, kənd tə-

sərrüfatının sənayeləşdirmə proseslərinin sürətləndirilməsində, 

bu sahənin maddi-texniki bazasının genişləndirilməsində, yük-

sək texnologiyaların tətbiqində sənayenin intensiv inkişafının 

böyük əhəmiyyəti vardır. 

Sənaye sektorunun ölkə əhalisinin məşğulluğunda intensiv-

liyi zəif olduğundan, nisbətən yoxsulluq səviyyəsi aşağı olanların 

əksəriyyəti ölkənin müxtəlif xidmət sektoru sahələrində və kənd 

təsərrüfatı müəssisələrində, ailə və kəndli-fermer təsərrüfatla-

rında işləməyə məcburdurlar (Suryahadi, 2011). İndoneziya hö-

kumətinin apardığı proteksionist iqtisadi siyasətin optimal ol-

maması və ölkə əhalisinin iqtisadi fəallığını məhdudlaşdırması 

səbəbindən, bu siyasətin yenilənməsi, daha müasir və məhsul-

dar mexanizmlərlə təkmilləşdirilməsi sənaye və kənd təsərrüfatı 

sahələrinin potensialından məhsuldar istifadəyə əlavə töhfələr 

verə bilərdi.  

Məsələn, əhali sayına görə dünyada ilk yeri tutan Çinin tarixi 

təcrübəsinə istinadən qeyd etmək mümkündür ki, bu ölkədə 

əhalinin işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınmasında 

kənd təsərrüfatı sektorunun imkanlarından ardıcıl və səmərəli 
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olaraq istifadə edilməsi diqqət çəkir. Bu ölkədə kənd təsərrüfatı 

sektorundan yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilən tədbirlərin 

mərkəzində dayanan və bütün resursları hərəkətə gətirən katali-

zator kimi istifadə olunması hazırda da davam etdirilir (Huanq 

və Rozelle, 2009).  

Bundan əlavə, dövlətin iqtisadi siyasətinin və institusional 

mexanizmlərin optimal inkişaf etdirilməsi, lazım gəldiyi təqdir-

də mükəmməl olaraq təkmilləşdirilməsi islahatların genişləndi-

rilməsinə, daha səmərəli iqtisadi siyasətin aparılmasına, xüsusi-

lə kənd təsərrüfatı sahələrinin potensialından maksimum məh-

suldar istifadəyə imkan verən rəqabət mühiti və fəal bazarlar 

formalaşdırır.  

Bunlarla bərabər, logistika və kommunikasiya xərclərinin 

optimallaşdırılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, 

saxlanılması, daşınması, son istehlakçılara çatdırılması, satış 

məntəqələrinin yaradılması, marketinq araşdırmalarının aparıl-

ması, diler və distribütorlar şəbəkəsinin yaradılması kənd təsər-

rüfatı məhsullarının istehsalının və çeşidinin genişləndirilməsin-

də əhəmiyyətli rol oynayan amillər kimi diqqət çəkirlər. 

Bütün bu tədbirlərin kompleks və sistemli baxılması, kənd 

təsərrüfatı sahəsinin inkişafı üzrə stimullaşdırıcı mexanizmlər-

dən ibarət olan dövlət iqtisadi siyasətinin yürüdülməsi, şübhə-

siz, böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq kənd təsər-
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rüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələri və təsərrüfat-

ları daha çox məhsul istehsal etməyə təşviq edir, həvəsləndirir, 

onlara istehsala yeni yatırımlar yönəltməkdə qəti qərarlar ver-

məyə imkan və inam verir.  

Buna görə də, kənd təsərrüfatı sektorunun müxtəlif sahələ-

rində bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında fəaliyyətin bu 

sahədə cəmləşən bütün subyektlər, fərdi sahibkarlar və fiziki 

şəxslər tərəfindən yüksək fəallıqla təşkili və həvəsləndirilməsi 

üçün dövlət tərəfindən stimullaşdırıcı mexanizmlərin daha geniş 

formada hazırlanması və tətbiqi, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı və son alıcılara çatdırılması xərclərinin optimallaşdırıl-

ması tədbirləri üzrə məhsuldar nəticə verən mexanizmlər hazır-

lanaraq həyata keçirilməlidir. Kənd təsərrüfatı sektorunun müx-

təlif sahələrinə ixtisaslı kadrların cəlb edilməsi, onların mərkəzi 

şəhərlərdən ucqar kənd yerlərinə gəlməsinin və səmərəli fəa-

liyyət göstərməsinin stimullaşdırılması mexanizmləri olmalıdır. 

Kənd regionlarının regional, milli və dünya bazarlarına çıxış 

imkanları obyektiv reallıqlar əsasında öyrənilməli və qiymətlən-

dirilərək bu potensialdan səmərəli istifadə üzrə fəaliyyət proq-

ramları icra edilməlidr. Regionların sosial-iqtisadi inkişafları 

arasında mövcud olan disporsiyaların aradan qaldırılması döv-

lət iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi daim 

yüksək səviyyədə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Kənd ray-
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onlarında kommunikasiya və infrastruktur təyinatlı obyektlər 

şəbəkəsinin tikintisi və istismara verilməsi təmin edilməli, isteh-

salın strukturunun genişləndirilməsinə imkan verən maddi-tex-

niki baza yaradılmalıdır.  

Bundan əlavə, regionlararası kooperasiya-təsərrüfat əlaqələ-

rinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində olan iri 

layihələrin hazırlanması, maliyyələşdirilməsi və reallaşdırılması 

bu regionları əhatə edən ərazilərdə iqtisadi fəallığı əhəmiyyətli 

səviyyədə artırmaqla yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalı ilə məşğul olan kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətinin sabitləşməsinə, daha çox gəlirlə işləməsinə əlavə 

potensial formalaşdırmağa imkan verər. Bütün bunlar isə əhali-

nin sosial-iqtisadi rifahını yüksəltməklə bərabər, məşğulluq 

problemlərinin aradan qaldırılmasına ciddi töhfələr vermək iqti-

darındadır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün yararlı olan 

torpaqlardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və bun-

larla əlaqədər olaraq institusional islahatların aparılması, kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsinə və bu sa-

hələrə investisiyaların cəlbinin təmin edilməsinə münbit şərait 

yaradar (Binsvenqer və başqaları, 1993). 

Bunlarla bərabər, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının 

balanslaşdırılması, ərzaq bolluğunun yaradılması, ərzaq məhsul-
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ları üzrə standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sistemlərinin və 

mexanizmlərinin mükəmməlliyi bu sahədə müsbət nəticələrin 

əldə edilməsində həlledici amillər kimi diqqət çəkirlər. Hökumət 

bu istiqamətdə fəal siyasət yürütməklə, kənd təsərrüfatı müəssi-

sələri və fermer təsərrüfatlarının istehsal etdikləri məhsulların 

uyğunluq sertifikatları ilə satış bazarlarına çıxarılması proseslə-

rini daha peşəkar səviyyədə təmin etməklə, bazara çıxarılan ər-

zaqların keyfiyyət götəriciləri üzrə əhalidə - potensial alıcılarda 

inam hissini gücləndirər və nəticədə kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının satış dövriyyəsi genişlənər, bunlar isə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalının həcminin artmasını şərtləndirər, son 

nəticədə isə ərzaq bolluğu yaranmaqla ərzaq əlçatanlığının tə-

min edilməsinə ciddi töhfələr verilər.  

Dövlət kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılma-

sı üzrə intensiv inkişafa imkan verən məhdudiyyətləri və bar-

yerləri aradan qaldıra, özəl sektor subyektlərinin inkişafını sti-

mullaşdıra bilər. Bundan əlavə, balanslaşdırılmış və uzun müd-

dətə hesablanmış iqtisadi siyasət hesabına, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsal səviyyəsinin ölkə əhalisinin artım dinami-

kası nəzərə alınmaqla tənzimlənməsi, planlaşdırılması və pro-

qnozlaşdırılması tədbirlərini həyata keçirməklə, ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyi meyarlarının qorunmasını, mühüm indikatorlar 

üzrə göstəricilərin adekvatlığının gözlənilməsini, ümumilikdə 
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isə ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına əlçatanlığını daha yüksək 

səviyyədə təmin edə bilər.  

 

Ticarət və ərzaq təhlükəsizliyi 

Ticarət iqtisadi inkişafın əsas amillərindən biridir və iqtisa-

diyyatın hər bir sahəsi ilə yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə də öz müsbət təsirini göstərir.  Ərzaq təhlükəsizliyi 

problemləri və qida çatışmazlığı məsələləri yoxsulluq və işsizlik 

problemləri ilə nisbətən sıx əlaqədə olduğu üçün, beynəlxalq 

ticarət vasitəsilə bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamə-

tində  əhəmiyyətli işlər görmək mümkündür.  

Bu baxımdan ticarətin inkişafı hər bir ölkənin mühüm stra-

teji iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi xarakterizə olu-

nur. Bununla əlaqədar olaraq, dövlət tərəfindən optimal ticarət 

siyasətinin və xüsusilə, xarici ticarət konsepsiyasının hazırlana-

raq həyata keçirilməsi vacib şərtlərdəndir. Digər tərəfdən, xarici 

ticarətdə müsbət saldonun təmin olunması, iqtisadi fəaliyyət is-

tiqamətindən asılı olmayaraq milli iqtisadiyyatın ixrac potensia-

lına malik sahələrinin inkişaf etdirilməsi, daha geniş çeşiddə ix-

racyönlü məhsulların istehsalının təşkili və onların rəqabətqabi-

liyyətliliyinin artırılması dünya ölkələrinin hökumətləri tərəfin-

dən mühüm və strateji iqtisadi hədəflər kimi baxılır.  
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Xarici ticarətin diversifikasiyalaşdırılması və səmərəliliyinin 

artırılması məqsədi ilə, ölkələr ixrac etdiyi məhsulların dünya 

bazarlarında rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün daha 

məhsuldar və innovativ yanaşmalardan istifadə etməklə bəra-

bər, bu məhsullara çəkilən xərclərin optimallaşdırılması məsələ-

lərinə də ciddi önəm verirlər. Bunun nəticəsində ixrac üçün nə-

zərdə tutulan məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyi təmin olunur və 

bu qəbildən olan problemlərlə bağlı olaraq ölkələr əsasən dünya 

bazarlarında analoji məhsullar və əmtəələr üzrə ixtisaslaşmaq, 

möhkəmlənmək məqsədi ilə “müqayisəli üstünlük” prinsipləri 

əsasında istehsal amillərindən və digər üstün komponentlərdən 

faydalanmağa səy göstərirlər.  

Dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında aparıcı 

ölkələrdən biri olan Yeni Zellandiyanın xarici ticarət dövriyyə-

sində daha çox yeri sənaye məhsullarının idxalı tutur. Lakin, Yə-

mən kimi şirin su qıtlığından əziyyət çəkən bir ölkədə kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi obyektiv reallıqdan baxdı-

qda mümkünsüz görünür və bu səbəbdən ölkə özünün dənli bit-

kilərə olan tələbatını idxal məhsulları hesabına ödəməyə məc-

burdur. 

Ümumiyyətlə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 

hər bir ölkə lazım gəldikdə idxal variantından fəal şəkildə istifa-

də etməyə məcburdur. Belə ki, mühüm ərzaq məhsullarına olan 



116 

 

ehtiyatın yaradılması, amma bununla belə yerli şəraitdə yetiş-

məyən məhsulların təchizatının əsasən idxal hesabına təmin 

edilməsi problemlərinə dövlətlər tərəfindən strateji səviyyədə 

yanaşılması başadüşüləndir.  

Birləşmiş Krallıqların Biznes, İnnovasiya və Bacarıqlar Nazir-

liyinin araşdırmalarında qeyd olunur ki, İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı -İƏİT (OECD) ölkələrinin təcrübəsi əsasında əldə 

edilmiş materialların tədqiqi göstərir ki, ticarətin təşkili və ona 

mane olan baryerlərin minimuma endirilməsi, ümumilikdə bu sa-

hədə ticarət azadlığının və sərbəstliyinin 10 faiz səviyyəsində 

yüksəldilməsi iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmaqla bərabər, 

adambaşına düşən gəlirlərin 4 faiz artımına imkan verir.  

Dünya Bankının apardığı araşdırmalara görə isə, 1990-cı il-

lərdə ticarətin daha yüksək səviyyədə inkişafını və liberallaşdı-

rılmasını təmin edən ölkələrdə adambaşına düşən gəlirlərin sə-

viyyəsi, nisbətən məhdudiyyətlər olan və daha çox tənzimləmə-

lərə məruz qalan qapalı ticarət sisteminə malik ölkələrlə müqay-

isədə 3 dəfə çox olmuşdur. Bu isə, iqtisadi inkişafın artımı, əhali-

nin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və yoxsulluğun azaldıl-

ması ilə bağlı olan məsələlərlə qarşılıqlı əlaqəsi olan problemlə-

rin həllində xeyli müsbət nəticələr vermək potensialı deməkdir. 

 Belə ki, ticarətin həcmi və dövriyyəsi artdıqca, məhsulların 

istehsalı, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi-
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nin daha da artırılmasının planlaşdırılması və proqnozlaşdırıl-

ması mümkünləşir, istehsalın daha səmərəli, davamlı şəkildə, 

həmçinin gəlirlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi şəraitində təşkili-

nə əlverişli şərait yaranır. İstehsalın artımı, ayrı-ayrı iqtisadiyyat 

sahələrinin fəallığının yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin yaradıl-

ması üçün potensialın güclənməsi əhalinin gəlirlərini artırma-

qda müsbət rol oynayırlar, bütün bunlar ticarətin inkişafı ilə 

olan proseslərlə birlikdə əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırıl-

masına, istehlak və xidmət bazarının əhəmiyyətli inkişafına əla-

və potensial formalaşdırır. İstehsal artdıqca məhsul bolluğu he-

sabına, həmçinin ticarət dövriyyəsinin intensivliyi ilə əlaqədar 

olaraq bazar qiymətlərinin tənzimlənməsində müsbət amillər 

daha çox dominantlıq təşkil edir, geniş çeşiddə ərzaq məhsulları-

nın ticarət şəbəkəsində və bazarlarda olması qiymətlərin sabitliy-

inə, adekvatlığına şərait yaradır, nəticədə əhalinin mühüm ərzaq 

məhsullarına əlçatanlığını təmin edir, ümumilikdə isə ölkənin ər-

zaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə ciddi töhfələr verilir.  

Dünya Bankının hesablamalarına əsasən, qlobal düyü isteh-

salının təşkili və inkişafında azad ticarət prinsipləri təmin olu-

narsa, bu halda istehsalın həcmindən asılı olaraq qiymət dəyişik-

likləri Çin və  Hindistan kimi iri ölkələrdə müvafiq olaraq 40% 

və 60% nisbətində azala bilər. Lakin, bir çox dövlətlər özlərinin 

daxili bazarlarını xarici təsirlərdən qorumaq üçün azad ticarət 
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prinsiplərinə əməl etməkdən çəkinirlər. Belə ki, azad ticarət şə-

raitində dünya bazarlarındakı konyunktura və qiymət seqment-

ləri istənilən ölkənin milli bazarlarına və milli istehsalçıların qiy-

mətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərmək imkanına malikdir.  

Buna görə də, dövlətlər tərəfindən azad ticarətin məhdudlaş-

dırlmasına yönəldilən tədbirlər o vaxt fayda verə bilər ki, dövlət 

bütün mühüm ərzaq məhsulları üzrə özünü tam mənada təmin 

edə bilsin. Amma, dünya təcrübəsində belə bir potensiala malik 

ölkələrin sayı olduqca azdır və ümumiyyətlə, mühüm ərzaq 

məhsulları üzrə təkcə öz ölkəsinin potensialına bel bağlamaq 

siyasəti kifayət qədər balanslaşdırılmalıdır, bu siyasətin mənfi 

və müsbət cəhətləri uzunmüddətli dövr üçün obyektiv olaraq 

qiymətləndirilməlidir.  

Şəkil 4-də İƏİT ölkələri üzrə dənli bitkilərin satışının istehsa-

la nisbəti öz əksini tapmışdır (2012). 

Təhlillər göstərir ki, qlobal şəraitdə dünya əhəmiyyətli kənd 

təsərrüfatı məhsullarının ticarətində əmələ gələn disporsiyalar 

nəticəsində bu sahədə problemlər artmış və ərzaq qiymətləri 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Dünya ticarətində kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi sənaye 

məhsullarının həcmindən, demək olar ki, iki dəfə azdır, bunun da 

təqribən 10%-i Şəkil 4-də verilmiş dənli bitkilərin payına düşür. 
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Şəkil 5. Dənli bitkilərin satışının istehsala nisbətli, %, İƏİT, 2012 

(mənbə: ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi). 

 

Qeyd edək ki, hər bir ölkə özünün ərzaq təhlükəsizliyi pro-

blemlərini həll etmək və daha optimal xarici ticarət siyasətinin 

formalaşdırılması məqsədi ilə müxtəlif yanaşmalardan istifadə 

edir. Beynəlxalq səviyyəli qurumlar, dünyada kapitalın və inve-

stisiyaların hərəkəti, dünya ticarətinin təşkilini tənzimləyən təş-

kilatlar, məsələn, Dünya Bankı qrupu, Ümumdünya Ticarət Təş-

kilatı, İƏİT və digər bu qəbildən olan beynəlxalq qurumlar ərzaq 

və qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində balanslı yanaşmanı 

vacib sayırlar, ticarətin bu proseslərdə rolunu əsaslandırılmış 

amillərə və onların təsir dairəsinə görə qiymətləndirməni daha 

obyektiv hesab edirlər. Belə ki, daxili və ya xarici bazarlarda qiy-
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mət dəyişikliklərinin qeyri-sabitliyi, ticarət proseslərindəki qiy-

mət trendləri kənd təsərrüfatı məhsullarının məcmu tələb və 

təklifinə birbaşa təsir  imkanlarına malikdirlər və bu istiqamət-

lərdəki dəyişikliklər, şübhəsiz, kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalına mənfi təsir göstərməklə, ərzaq problemlərinin yarana 

biləcəyinin göstəricisi kimi qiymətləndirilməli və bunlara adekvat 

tədbirlər görülməli, tənzimləmələr aparılmalı, kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi və ərzaq məhsullarının istehsalının 

artırılması üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq gücləndirilməldir.  

Məsələn, 2007 və 2008-ci illərdə hava şəraitinin kənd təsər-

rüfatı məhsullarının əkilməsi və becərilməsi üçün əlverişli olma-

ması, eyni zamanda neftin qiymətinin dünya bazarlarında kəs-

kin bahalaşmasının ardınca, dünya bazarlarında kənd təsərrüfa-

tı məhsullarının qiymətləri əhəmiyyətli səviyyədə artdı. Bu və-

ziyyətdən daha çox yararlanmaq məqsədi ilə əsas buğda isteh-

salçıları və ixracatçıları olan ölkələr daha çox gəlir əldə etmək 

məqsədi ilə istehsalın səviyyəsini 20% artırmaqla, digər ölkələr-

lə nisbətdə daha çox kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac etməyə və 

gəlir götürməyə nail oldular.  

Amma, 2008-ci ilin sonlarından başlayaraq güclənən ma-

liyyə böhranı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında və bu 

sahənin məhsulları üzrə dünya bazarlarında qeyri-sabitliyə sə-

bəb oldu. Nəticədə, əksər dövlətlər kənd təsərrüfatı məhsulları 



121 

 

üzrə maksimum səviyyədə idxaləvəzedici siyasət yürütməyə 

başladılar, azad ticarət prinsiplərini tənzimlədilər, milli kənd tə-

sərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalçılarını stimullaşdırıcı me-

xanizmlərlə dəstəklədilər və beləliklə, dünya səviyyəsində azad 

ticarət prinsiplərinə güclü zərbə vuruldu. Lakin, bu cür tənzim-

ləmələr digər mənfi fəsadlara yol aça bilər.  

Məsələn, Rusiya Federasiyası 2010-cu ildə ərzaq təhlükəsiz-

liyini qorumaq üçün ixracata fəal şəkildə müdaxilələr etmişdir və 

nəticədə ölkənin özü ilə bərabər, idxalatçı ölkələr də çətinliklərlə 

qarşılaşmışdır. Bu süni baryerlər nəticəsində Rusiyanın ixraca 

olan müdaxilələrdən illik itkisi 300 milyon ABŞ dolları və əsas id-

xalatçı ölkələrin itkiləri isə qiymətlərin bahalaşması səbəbindən 

800 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ərzaq məhsullarının qiy-

mətlərinin süni müdaxilələrlə və tənzimləmə metodları ilə artırıl-

ması dünyada ərzaq əlçatanlığına mənfi təsir göstərməklə bəra-

bər, yoxsul təbəqələrin ərzaqla təminatında ciddi çətinliklər yara-

dır. Dünya bazarlarındakı qeyri-müəyyənlik və mühüm ərzaq 

məhsullarının qiymətlərinin artması tendensiyası ölkələrin ərzaq 

təhlükəsizliyi üçün də ciddi problemlər ortaya çıxarır.   

Xarici ticarətin inkişafı və səmərəliliyi dünya ticarətində tət-

biq edilən bazar mexanizmlərinin optimallığından bilavasitə ası-

lıdır. Xarici ticarət dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil-

məsində mühim rol oynadığına görə, beynəlxalq təşkilatlar və 



122 

 

dünya ölkələrinin hökumətləri milli iqtisadiyyatların inkişafı 

kontekstində, xarici ticarətin genişləndirilməsi, bu məqsədlə sti-

mullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

üzrə daha çox çağırışlar edirlər. 

 Lakin, bunun üçün ilk növbədə, xarici ticarətin inkişafına ma-

ne olan baryerlər aradan qaldırılmalı, azad ticarət prinsipləri və 

meyarları qorunmalı, mühüm ərzaq məhsullarının dünya bazarla-

rına optimal xərclərlə çıxarılması təmin edilməli, bununla da 

dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının stimullaşdırıl-

ması üçün əlverişli şərait yaradılmalı, ərzaq və qida məhsullarının 

istehsalının artımına imkan verən amillərdən maksimum səmərəli 

istifadə təşkil edilməli, ərzaq təhlükəsizliyi potensialı gücləndiril-

məli və dünya əhalisinin ərzaq əlçatanlığı təmin olunmalıdır. 

 Bu məqsədlərlə, yəni xarici ticarəti dəstəkləmək üçün höku-

mət müxtəlif metodlardan istifadə edə bilər. Məsələn, subsidiya-

lardan və dotasiyalardan istifadə edilməsi bir çox dünya ölkələ-

rində geniş yayılmışdır. Bu dövlət dəstəyi mexanizmi ölkə daxi-

lində fermerlər və digər kəndli təsərrüfatları, həmçinin fərdi sa-

hibkarlar, ailə təsərrüfatları üçün əhəmiyyətli rol oynasa da, 

bunlar istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının dünya ba-

zarındakı rəqabətqabiliyyətliliyi və qiymətlərin azad, sağlam rə-

qabət şəraitində formalaşması prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil 

edir. Digər tərəfdən, ələbaxımlılıq siyasəti milli istehsalçıları 
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xeyli arxayınlaşdıra bilər və onlar istehsal etdikləri məhsulların 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasında bütün tədbirləri ciddi 

nəzərə almaya bilərlər, nəticədə dünya bazarlarına çıxmaqda çə-

tinliklərlə üzləşərlər. Bu amilləri nəzərə almaqla, dünya ölkələri-

nin hökumətləri daha mütərəqqi və səmərəli metodlara, yanaş-

malara üstünlük verməlidirlər.  

Digər tərəfdən, milli ərzaq istehsalçılarının marağını qoru-

maq və onları dəstəkləmək məqsədi ilə tətbiq olunan idxal  məh-

dudiyyətləri, bunlarla bağlı qəbul edilən qeyri-tarif və tarif tən-

zimləmələri, məsələn, idxal kvotaları və s. hökumətlər tərəfin-

dən daha obyektiv olaraq nəzərdən keçirilməli və maksimum 

olaraq bu cür məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Qeyd olu-

nan baryerlər səbəbindən, əksər hallarda beynəlxalq səviyyədə 

ərzaq mübadiləsi və yoxsulluqdan, ərzaq təminatından əziyyət 

çəkən ölkələrə humanitar ərzaq yardımlarının göstərilməsi mə-

sələləri problemlərlə üzləşir.  

Bu sırada daha çox əziyyət çəkən ölkələr, ilk növbədə az in-

kişaf etmiş və ərzaq təminatı zəif olan yoxsul ölkələrdir. İxrac 

məhdudiyyətlərinin tətbiqində beynəlxalq adekvat yanaşmala-

rın və qaydaların tətbiqi, qlobal bazarlardakı ərzaq məhsulları-

nın qiymətlərinin süni şəkildə artırılmasının qarşısının alınması 

məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlığın və birgə fəaliyyətin güclən-

dirilməsi məsələləri daha aktual xarakter almışdır.   
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Şəkil 6. İdxal olunmuş məhsulların ümumi ticarət dövriyyəsindəki 

həcmi. Mənbə: Konandreas, P. (2012), “Trade Policy Responses to Food 

Price Volatility in Poor Net Food-Importing Countries”. 

http://ictsd.org/i/publications/134356/ ICTSD and FAO. 

 

Digər tərəfdən, xarici ticarətin inkişafı, onun dövriyyəsinin 

əhəmiyyətli artımı da ölkə üçün bir sıra problemlər meydana gə-

tirə bilər. Belə ki, xarici ticarətin genişləndirilməsi və həcminin 

artması ölkənin maliyyə resurslarını və gəlirlərini artırır, nəticə-

də əhali arasında maddi vəziyyət baxımından təbəqələşmə sü-

rətlənir. Bu halda isə, hökumət daha diqqətli olmalı, iqtisadi in-

kişafın artım tendensiyaları ilə bərabər, əhalinin maddi rifahının 

yüksəldilməsi indikatorlarına da ciddi diqqət yetirməlidir.  

Dünya təcrübəsindən çıxış etsək, görmək olar ki, kənd təsər-
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rüfatı sektorunun fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkil olun-

duğu  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd əhalisinin 70%-i işlə 

təmin olunmuşdur. Bunlarla bərabər, kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının həcmini, çeşidini və məhsuldarlığını artırmaq, ərzaq bazar-

larında qiymət sabitliyini qorumaq üçün bu ölkələrdə fermerlə-

rə, həmçinin kənd təsərrüfatı sektorlarında fəaliyyət göstərən 

kiçik və orta sahibkarlaq subyektlərinə dövlət dəstəyi göstərilir.  

Bir qrup ölkələrdə, xüsusilə orta gəlirli ölkələrdə, əhalinin 

yoxsulluqdan əziyyət çəkən həssas qruplarının ərzaq əlçatanlığı-

nı təmin etmək məqsədi ilə sosial-iqtisadi inkişaf proqramları 

hazırlanır və həyata keçirilir. Lakin, bazarda əvvəlcədən forma-

laşmış, səmərəli məhsuldarlıq əldə etməyə nail olmuş və ərzaq 

bazarlarında möhkəmlənmiş fermer təsərrüfatları və digər ər-

zaq istehsalçıları bazardakı vəziyyəti dəyişməkdə o qədər də 

maraqlı olmurlar və bu səbəbdən nisbətən yeni ərzaq istehsalçı-

larının bazara çıxmasına maraq göstərmirlər.  

Buna görə də, dövlət ərzaq bazarlarında sağlam rəqabət 

mühiti formalaşdırmalı, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkar-

lıq subyektlərinin rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsinə 

ciddi dəstək olmalıdır. Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdi-

rilməsi və ərzaq bolluğunun yaradılması məqsədi ilə proqramla-

rın hazırlanması, onların maliyyələşdirilməsi və həyata keçiril-

məsinə ən yüksək səviyyədə nəzarətin təşkili dövlətin prioritet 
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iqtisadi siyasət istiqamətlərindən olmalıdır. Bir çox hallarda 

dünya ölkələrinin hökumətləri kənd təsərrüfatının inkişafının 

modelləşdirilməsi üçün açıq və birbaşa dəstək mexanizmlərini 

tətbiq etməkdə gecikirlər və adətən kapital qoyuluşu, investisi-

yalar üzrə vəsaitlərin əsasən sənaye və xidmət sektoru kimi iqti-

sadiyyatın digər sahələrinə yönəldilməsinə üstünlük verirlər.  

Ancaq, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ləngimələr və məh-

dudiyyətlər təhlükəlidir, ən azından ölkənin iqtisadi təhlükəsiz-

liyinin və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından bu 

cür yanaşma yolverilməzdir. Əgər hökumət kənd təsərrüfatı sa-

hələrinin balanslaşdırılmış inkişafına və ərzaq məhsulları isteh-

salının çeşidinin, həcminin artırılmasına kompleks və sistemli, 

həm də ardıcıl dövlət siyasəti mexanizmləri ilə yanaşmanı təmin 

etməzsə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün təhdidlərin artmasını 

gözləmək lazım gələcəkdir. 

 Buna görə də, dövlət kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı-

nın sürətləndirilməsi, daxili tələbatla yanaşı, bu sektorun ixrac 

potensialının formalaşdırılması tədbirlərini görməli və bu istiqa-

mətlərdə fəal iqtisadi siyasət aparmalıdır. Bu proseslərdə xarici 

ticarət siyasətinin optimallığı da vacib şərtlərdəndir. 

Dünya ölkələrinin xarici ticarət siyasətinin mükəmməlliyi, 

xüsusilə bu siyasətin əsasən hansı istiqamətdə gücləndirilməsi 

daim diqqət mərkəzindədir və maraq doğurur. Ərzaq təhlükəsiz-
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liyinin təmin edilməsi üzrə balanslaşdırılmış xarici ticarət siyasə-

tinin formalaşdırılması və inkişafının təmin edilməsi dövlətlərin 

qlobal problemlərindən və mühüm məsələlərindən biri kimi ba-

xılmalıdır. Bu məsələdə ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının tarixi aspektlərinə və xü-

susiyyətlərinə də ciddi önəm verilməsi vacib şərtlərdəndir.  

1800-cü illərdə Britaniya Korn Qanunundan müasir dövrə-

dək bu istiqamətlərdə görülən tədbirlər, formalaşdırılan meyar-

lar və prinsiplər, ümumdünya  səviyyəsində qəbul olunan qərar-

lar, BMT-nin və ÜTT-nin bu sahələrdəki təşəbbüsləri, qəbul et-

dikləri prinsiplər, həyata keçirdikləri inkişaf proqramları, müa-

sir dövrün qlobal tendensiyaları, ərzaq problemləri üzrə spesifik 

cəhətlər, ərzaq bolluğu mexanizmlərinin səmərəli təşkili məsələ-

ləri və s. amillər hər bir dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi üzrə stra-

tegiyasının formalaşdırılmasında, kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişaf etdirilməsi sahələrinin müəyyənləşdirilməsində və həm-

çinin xarici ticarət konsepsiyasının hazırlanmasında kompleks 

və sistemli şəkildə baxılmalı, öyrənilməli, milli və regional ma-

raqlar, dünya ərzaq problemlərinin xüsusiyyətləri əsas götürül-

məklə nəzərə alınmalıdır. 

Ərzaq məhsullarının istehsalının strukturunun diversifika-

siyalaşdırılması, ərzaq bolluğunun yaradılması, mühüm ərzaq 

məhsullarının qiymətlərinin balanslaşdırılması, qlobal çağırışlar 
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və tendensiyalar əsas götürülməklə, ölkələr arasında ərzaq təh-

lükəsizliyinin gücləndirilməsi üzrə səmərəli əməkdaşlıq prinsip-

ləri təmin olunmalıdır. Heç də təsadüfi deyil ki,  bir sıra inkişaf 

etmiş ölkələr özlərinin ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini həll et-

mək üçün bir çox hallarda beynəlxalq səviyyədə kənd təsərrüfa-

tının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi üzrə ümumdünya səviyyə-

sində qəbul olunmuş ticarət qaydalarına və konvensiyalarına 

məhəl qoymadan özlərinin milli maraqları çərçivəsində iqtisadi 

siyasət yürüdürlər (Diaz-Bonilla, 2015).  Birinci Dünya mühari-

bəsindən sonra Millətlər Liqası ərzaq təhlükəsizliyi problemləri-

nin artması tendensiyası ilə əlaqədar olaraq, ərzaq tədarükü, ər-

zaq ehtiyatlarının yaradılması, ərzaq məhsullarının istehsalının 

artırılması prioritetləri üzrə çağırışlar etmişdir. 

 Bütün bunların nəticəsində 1950-ci illərdə sənaye cəhətdən 

inkişaf tempi toplamış ölkələrin təşəbbüsü ilə bir sıra ərzaq yar-

dımı proqramları təsis olunmuş və nəhayət, 1960-cı ildə BMT-

nin Ərzaq Proqramının təsisinə gətirib çıxarmışdır (Clapp, 

2012). Buna kimi isə, 1945-ci ildə BMT-nin hazırda da fəaliyyət 

göstərən nisbətən səmərəli beynəlxalq təşkilatlarından olan  - 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı yaradılmışdır. Bu təşkilatın 

mühüm vəzifəsi kənd təsərrüfatının inkişafının intensivləşdiril-

məsində dünya ölkələrinə köməlik göstərilməsi, ərzaq problem-

lərinin həlli üzrə tədqiqatların aparılması, ümumdünya meyarla-
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rının və prinsiplərinin işlənib hazırlanması, dünya ölkələrində 

irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsidir. Fridmana (1982) 

görə, müasir kənd təsərrüfatı texnikasının və dövlətin dəstəyi ilə 

formalaşmış əlavə ərzaq istehsalı üzrə yardım proqramlarının 

təsis edilməsi dünya ölkələrində milyonlarla yoxsul vəziyyətdə 

yaşayan insanlara kömək olmuş, ac qalanların sayını azaltmış və 

dünya əhalisinin ərzaq əlçatanlığında əsas rol oynamışlar 

(McDonald, 2010). Soyuq müharibə dövründən sonrakı illərdə 

ABŞ və digər inkişaf etmiş ölkələr ərzaq proqramlarının geniş-

ləndirilməsi proseslərində və iri kənd təsərrüfatı, ərzaq təchizatı 

layihələrinin həyata keçirilməsində fəallıq göstərmişlər.  

Bunlarla bərabər, bu tip ölkələrdə, həmçinin Hindistan kimi 

əhalisi çox olan, iri, eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələr-

də "Yaşıl İnqilab" kənd təsərrüfatı metodologiyası üzrə əhə-

miyyətli siyasət irəli sürülmüş, mühüm layihələr həyata keçiril-

mişdir. Bu tədbirlərin nəticəsində əksər dünya ölkələrində 

yüksək məhsuldarlığa malik kənd təsərrüfatı sektoru formalaş-

dırmaq mümkün olmuş, mühüm ərzaq məhsullarının istehsalı 

üzrə sıçrayışlar edilmiş, ərzaq ehtiyatlarının yaradılması üzrə 

daha etibarlı mexanizmlər yaradılmış, ərzaq yardımları üzrə ələ-

baxımlıq siyasətinin məhdudlaşdırılması stimullaşdırılmış və 

bütövlükdə dünya üzrə ərzaq probleminin həlli istiqamətində 

səmərəli iqtisadi siyasət və məhsuldar yanaşmalar formalaşdı-
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rılmışdır (Ahlberg, 2007).  

Sonrakı illərdə aparılan səmərəli islahatlar nəticəsində əksər 

dünya ölkələrində ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin əsasən 

həlli hədlərinin qorunması mümkün olmuş, qlobal səviyyədə ər-

zaq əlaçatanlığı problemlərində dünya ölkələrinin qarşılıqlı 

əməkdaşlığı güclənmişdir. Hələ 1974-cü il BMT-nin Ümumdünya 

Qida Konfransında ərzaq təhlükəsizliyinin ilin bütün fəsillərində 

ərzaqların qiymət dəyişkənliyi və ərzaq çatışmazlığı amilləri nə-

zərə alınmaqla tənzimlənməsi mexanizmlərinin tətbiqi təqdirə-

layiq sayılmış, ərzaq ehtiyatlarının yaradılması mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi, bunlarla əlaqədar olaraq dünya ölkələrinin 

siyasətinin yenilənməsi üzrə mühüm çağırışlar edilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemləri bir 

yerdə dayanmır və bu istiqamətdəki hədəflər, məqsədlər iqtisadi 

çağırışlardan, dünya iqtisadiyyatının transformasiyalarından, in-

kişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir, yenilənir. Soyuq 

müharibədən sonra, dünya ölkələrində və beynəlxalq səviyyədə  

iqtisadi və siyasi vəziyyətin nisbətən sabitləşməsi ilə əlaqədar 

olaraq, həmçinin qloballaşmanın sürətli inkişafı, dünya iqtisa-

diyyatının inteqrasiyasının intensivləşməsi nəticəsində  ərzaq 

təhlükəsizliyinin önəmi artıq qlobal səviyyədən milli səviyyəyə 

doğru dəyişmək tendensiyası fazasına keçmişdir. 

Amartya Senin (1981) araşdırmalarından bu nəticəyə gəl-
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mək olar ki, dünya ölkələrində aclığın əsas səbəbi cəmiyyətdəki 

ərzaq mövcudluğundan çox, fərdlərin ərzaq əlçatanlığının müm-

kün olmamasıdır. Belə ki, yoxsulluqdan əziyyət çəkən insanlar 

ərzaq almaqdan, demək olar ki, məhrumdurlar və özlərinin ər-

zaq məhsulları üzrə minimum tələbatlarını ödəməkdə belə çə-

tinlik çəkirlər.  Buna görə də, ərzaq təhlükəsizliyi problemləri ilə 

aclıq səviyyəsi arasındakı mövcud vəziyyət, bu situasiyanı yara-

dan amillər dərindən öyrənilməli və bunlara adekvat tədbirlər 

görülməli, dövlət iqtisadi siyasəti formalaşdırılmalıdır.  

Bu baxımdan, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, əhalinin - hər 

bir fərdin yoxsulluq səviyyəsi və sosial statusu onların ərzaq əlça-

tanlığını müəyyən edən əsas meyarlar kimi baxılır, qiymətləndiri-

lir və mövcud vəziyyətə uyğun siyasət yürüdülür, tədbirlər görü-

lür. Dünya Bankının 1986-cı ildə hazırlanan "Yoxsulluq və aclıq" 

hesabatında ərzaq təhlükəsizliyinin mühüm prinsiplərindən biri 

kimi - fərdlərin hər zaman kifayət qədər fəal surətdə ərzaq məh-

sullarına və sağlam həyata əlçatanlılığı müəyyənləşdirilmişdir. 

Şəkil 7-də dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin illər üzrə dəyişən 

inkişaf xüsusiyyətləri, prinsipləri və çağırışlarının xronologiyası 

verilmişdir. 
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1800-1900-cü illər: 
 “Özünü təmin” (self-sufficiency) siyasəti milli təhlükəsizliyin bir hissəsi kimi. 
 
1950-ci illər: 
 Qlobal aclığın aradan qaldırılmasının dünya arenasında genişləndirilməsi; 
 Millətlər Liqası səviyyəsində qidalanma üzrə tədqiqatlar (1930-cu illər); 
 “Arzulardan uzaq” (FDR, 1941); 
 Qida və Kənd təsərrüfatı Təşkilatının təsisi (1945); 
 İnsan Hüquqları Bəyannaməsində qida hüququ (1948); 
 Ərzaq yardımı proqramlarının təsisi (1950-1960-cı illər); 
 Ərzaq təhlükəsizliyinin termin kimi ictimaiyyətə təqdimatı (1970-ci illər); 
 Ümumdünya Qida Konfransı (1974) ərzaq təhlükəsizliyi təyini; 
 Bütün fəsillərdə ərzaqların qiymət dəyişkənliyini və çatışmazlığını aradan 

qaldıraraq, artan istehsala dəstək və əhali üçün vacib qida istehlakı olan qida 
məhsullarının tədarükü sisteminin yaradılması və s. 

1980-ci illər: 
 Ərzaq təhlükəsizliyi özündə qida əlçatmazlığını və fərdləri əks etdirir; 
 QKTT (1983) bütün insanların eyni zamanda  fiziki və iqtisadi baxımdan 

qidaya əlçatanlılığının artırılması; 
 DB (1986) Bütün insanların aktiv və sağlam həyata əlçatanlılığı. 
1990-cı illər: 
 Qidalanma və ərzaq təhlükəsizliyi ölçülərinə və qida suverenlik anlayışının 

yaranmasına diqqət; 
 Ərzaq təhlükəsizliyi, fərdlərin, milli, regional və qlobal səviyyələrdə bütün 

dövrlərdə, fəal və sağlam həyat üçün qida ehtiyaclarını qarşılamaq üçün 
kifayət qədər təhlükəsiz və qidalı ərzağa  fiziki və iqtisadi imkanı (Dünya Qida 
Sammiti, 1996); 

 Qida suverenliyi (1996) anlayışı, öz qida sistemlərini müəyyən etmək üçün 
xalqların hüququ. 

2000-ci illər: 
 Ərzaq təhlükəsizliyi, bütün insanların hər zaman onların gündəlik dietasını 

ödəyəcək, fiziki, sosial və iqtisadi baxımdan təmin edəcək, sağlam və  aktv 
həyatı dəstəkləyən qida əlçatanlığı (QKTT, 2001); 

 4 pilləli ərzaq təhlükəsizliyinin müəyyənləşdirici amillərinin təyini: əlçatanlıq, 
mövcudluq, istehlak və sabitlik; 

 Ərzaq Suverenliyi üzrə Nyeleni Bəyannaməsi (2007); 
 Optimal rejimlərə malik qidalanmaya çağırışlar və s. 

 

Şəkil 7. Dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin illər üzrə dəyişən inkişaf 

xüsusiyyətləri və prinsiplərinin xronologiyası. 
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Şəkil 6-dan göründüyü kimi, dünya iqtisadi inkişaf proseslə-

rində və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı inkişaf 

mərhələlərində ərzaq təhlükəsizliyinin mühüm prinsipləri və 

meyarları, ərzaq təhlükəsizliyini xarakterizə edən və müəyyən-

ləşdirən amillər əhəmiyyətli səviyyədə dəyişikliklərə məruz qal-

mışdır.  

Qeyd edək ki, ümumdünya ərzaq proqramları və kənd təsər-

rüfatının inkişafı üzrə təşkilatların təsis olunduğu dövrlərdə pa-

ralel olaraq yaradılan və inkişaf etdirilən Ticarət və Tariflər üzrə 

Baş Saziş (GATT) - müasir Ümumdünya Ticarət Təşkilatının baş-

lıca məqsədlərindən biri qlobal səviyyədə azad və liberal ticarə-

tin təminatı olsa da, ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları bu isti-

qamətdə istisna hal kimi kənarda qalmışdır. Moona (2010) görə, 

kənd təsərrüfatı və ərzaq bazarları iqtisadi baxımdan səmərəli 

olmadığı üçün, dövlət dəstəyi mexanizmləri tətbiq edilmədən bu 

sahələrin inkişafının təmin edilməsində ciddi problemlər yarana 

bilər. Digər tərəfdən, azad ticarət şəraitində kənd təsərrüfatı 

məhsullarının rəqabətə tab gətirməmək ehtimalının daha çox ol-

ması səbəbindən, mühüm ərzaq məhsullarının əksəriyyəti ÜTT 

şərtlərinə və qaydalarına daxil edilməmişdir.  

Amma, McCalla (1993), Josline (2010) və digərlərinin araş-

dırmalarına əsasən, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

azad ticarətinin tam şəkildə inteqrasiyasını əngəlləyən əsas sə-
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bəblərdən biri bu sahələrdə ÜTT şərtlərinin və qaydalarının tət-

biq edilməməsi, həmçinin dövlətlərin bu sahələrə müdaxiləsinin 

güclü olması, milli istehsalçıları qorumaq adı altında lobbiçilik 

siyasətinin aparılmasıdır. Məsələn, ABŞ öz siyasi və iqtisadi ma-

raqları çərçivəsindən çıxış edərək, ölkənin kənd təsərrüfatı sek-

torunu xarici təsirlərdən və dünya bazarlarındakı dəyişikliklər-

dən qorumaq üçün beynəlxaq ticarətdə "Ərzaq müstəsnalığı" 

(Food exceptionalism) siyasətini dəstəkləyir və nəticədə bir 

qrup sənaye cəhətdən inkişaf etmiş, həmçinin inkişaf etməkdə 

olan ölkələrlə birlikdə özlərinin daxili kənd təsərrüfatı siyasətlə-

rini yürüdürlər, bu sahələrə yüksək həcmdə subsidiyalar və do-

tasiyalar  ayırırlar.  

Şübhəsiz, belə bir imkan dünya ölkələrinin  əksəriyyətində 

yoxdur və bu baxımdan dünya ölkələri üzrə ərzaq təminatının 

balanslaşdırılması və daha ədalətli təmin edilməsi prinsiplərinə 

ciddi zərbələr vurulur. Belə ki, dövlət dəstəyi hesabına  dünya 

bazarlarına daxil olan ərzaq məhsulları və artan ərzaq tədarükü 

dünya üzrə ərzaq təminatı balansını pozur, dünya ərzaq bazarın-

da qeyri-sabitlik yaradır və dünya ölkələri arasında ərzaq prob-

lemlərinin artmasına gətirib çıxarır.  
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Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 

Keçmiş SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycan 1990-cı illə-

rin əvvəllərində öz iqtisadiyyatını yenidən qurmağa, dövlət atri-

butlarını yaratmağa və özünün müstəqil iqtisadi inkişaf modeli-

ni formalaşdırmağa başladı. Lakin, həmin dövrdə ölkədə ciddi 

problemlər mövcud idi. Əvvəllər mərkəzdən idarə olunan iri 

müəssisələr dayanmışdı, iqtisadiyyatın bütün sahələrində isteh-

sal aşağı düşmüşdü, ölkənin iqtisadi islahatlara başlaması üçün 

kifayət qədər maliyyə resursları yox idi. Digər tərəfdən, Erməni-

stanın işğalçı siyasəti nəticəsində torpaqların 20 %-i itirilmişdi 

və 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünlər ağır şəraitdə 

məskunlaşmışdılar. İqtisadi və siyasi baxımdan sabitlik yox idi, 

hiperinflyasiya maliyyə-kredit və pul sistemini iflic etmişdi, hər 

tərəfdə yoxsulluq və işsizlik artmışdı. 

Lakin, “Əsrin Kontraktı” çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatının 

sabitliyini bərpa etmək mümkün oldu. 1990-cı illərin ortaların-

dan başlayaraq iqtisadi islahatlar sürətləndirildi. Ölkənin hər ye-

rində iqtisadi mexanizmlərin bazar iqtisadiyyatı tələbləri sə-

viyyəsində qurulmasına başlanıldı, yeni texnologiyaların gətiril-

məsinə və idarəetmə metodlarının tətbiqinə üstünlük verildi.  

Azərbaycanda keçmiş SSRİ ölkələri içərisində ilk dəfə olaraq 

düşünülmüş torpaq və aqrar islahatları aparıldı. Kənd rayonla-

rında yaşayanların əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olmaları-
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na, ənənəvi fəaliyyət sahələrinin dirçəldilməsinə münbit şərait 

yaradıldı. Fermer təsərrüfatlarının inkişafı, kəndli və ailə təsər-

rüfatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi üzrə əlavə tədbirlər 

görüldü. Xüsusi ilə, mühüm ərzaq məhsullarının istehsalının ar-

tırılmasına dair  uzunmüddətli proqramlar hazırlandı və reallaş-

dırıldı. Taxıl istehsalının genişləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı 

mexanizmlər tətbiq olundu. Bütün bunların nəticəsində, ölkənin 

regionlarında işsizliyin və yoxsulluğun səviyyəsi sürətlə azal-

mağa başladı. Məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdır-

lması məqsədi ilə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi və onların 

abad qəsəbələrə, yaşayış massivlərinə, rahat mənzillərə köçürül-

məsi təmin olundu. Məcburi köçkünlərin ərzaq məhsulları ilə tə-

minatında müstəqilliyin ilk illərində beynəlxalq yardımlara eh-

tiyacı olan Azərbaycan, uzun illərdir ki, bununla bağlı problem-

ləri və yükü öz üzərinə götürmüşdür. Ərzaq məhsullarının isteh-

salının genişləndirilməsi tədbirləri nəticəsində ölkədə ərzaq bol-

luğunun yaradılması və ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi üçün 

əlverişli şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycanda mühüm ərzaq və qida məhsullarının təminatı, 

ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin kompleks həlli üçün təkmil-

ləşdirilmiş dövlət iqtisadi siyasəti formalaşdırılmışdır. Mühüm 

ərzaq məhsullarının ehtiyatlarının yaradılması, o cümlədən kon-

kret olaraq ərzaq buğdası ehtiyatının yaradılması dövlətin ciddi 
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nəzarəti altında təmin olunur və bununla əlaqədar olaraq müva-

fiq dövlət nəzarət qurumu təsis olunmuşdur. Ərzaq məhsulları-

nın qiymətlərinin süni şəkildə artırılmasına qarşı ardıcıl tədbir-

lər görülməsi diqqət çəkir və ümumilikdə ölkədə ərzaq əlçatan-

lığının təmin edilməsi üçün fasiləsiz şəkildə mühüm tədbirlər 

həyata keçirilir.   

 

Hazırkı vəziyyət 

Azərbaycanın müasir ərzaq təhlükəsizliyi siyasəti və konsep-

siyası, ilk növbədə əhalinin uzun müddətə mühüm ərzaq məh-

sulları ilə etibarlı təminatına yönəldilmişdir. Bunlarla əlaqədar 

olaraq daimi formada sistemləşdirilmiş və balanslaşdırılmış iqti-

sadi siyasət yürüdülür, mühüm tədbirlər reallaşdırılır. Xüsusi ilə, 

əhalinin işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması üçün 

strategiyalar, dövlət proqramları və inkişaf konsepsiyaları hazır-

lanaraq həyata keçirilməkdədir. 

 Təsadüfi deyildir ki, 2008-ci illərin sonlarından başlayan 

dünya maliyyə böhranının mənfi nəticələri Azərbaycanın iqtisadi 

sisteminə və ərzaq təhlükəsizliyi proqramlarına ciddi təsir göstə-

rə bilməmişdir. Ölkədə ərzaq bolluğunun yaradılması və ərzaq əl-

çatanlığının təmin edilməsi tədbirləri fasiləsiz rejimdə reallaşdırı-

lır, görülən tədbirlər sistemli xarakter daşıyır, ərzaq məhsulları-

nın istehsalı genişləndirilir, anbarlar yaradılır, ərzaq bolluğunun 
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gücləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlər görülür.  

Ölkədəki iş yerlərinin  40 faizi və ÜDM-in 6 faizi kənd təsər-

rüfatının payına düşür. Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafının 

təmin edilməsi, onun artımı üçün əlavə tədbirlərin görülməsi və 

bu proseslərdə qeyri-neft sektorunun payının artırılmasında 

kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sənaye kompleksinin böyük 

əhəmiyyəti vardır. 2015-ci ilin  ölkə rəhbərliyi tərəfindən Azər-

baycanda “Kənd Təsərrüfatı ili” kimi qeyd edilməsi bu sahənin in-

kişafına güclü təkan vermişdir. Kənd təsərrüfatı sahələrinin və 

aqrar sənaye kompleksinin elmi əsaslarla, qabaqcıl texnologiya-

lardan istifadə etməklə, dünya təcrübəsindən yararlanmaqla inki-

şafı prioritet və strateji hədəflər kimi qarşıya qoyulmuşdur.     

Azərbaycanda dənli bitkilərin istehsalının genişləndirilməsi-

nə, xüsusi ilə taxıl istehsalının artırılmasına ciddi önəm verilir. 

Amma, bu sahədə daha etibarlı ərzaq ehtiyatı yaratmaq üçün 

əlavə olaraq taxıl idxalı da davam etdirilir. Ölkənin əlverişli iq-

lim şəraitinin olması kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 

genişləndirilməsinə və çeşidinin artırılmasına imkan verir.  

Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan subsidiyalar və dota-

siyalar ərzaq əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. 

Makroiqtisadi göstəriciləri sabitləşdirməyə yönəldilmiş monetar 

və fiskal siyasət mexanizmləri iqtisadi artım və ərzaq əlçatanlığı-

na təkan verir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı və qida məhsulla-
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rı üçün nəzərdə tutulan xüsusi vergi və gömrük rüsumları qiy-

mətlərin sabitliyində əhəmiyyətli rol oynayırlar. Proteksionist 

gömrük siyasəti yerli istehsalçıların kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın istehsalını artırmağa və daha çox  investisiyalar yatırmağa 

marağını artırmışdır.  

Kənd təsərrüfatı sahələrində sahibkarlığın inkişafına xüsusi 

önəm verilir, onlar üçün geniş potensiala malik infrastruktur şə-

bəkəsi yaradılmışdır, yollar çəkilmiş, müasir su sistemləri istis-

mara verilmişdir. Kənd təsərrüfatı sistemində çalışanların texni-

ka və gübrələrlə təminatına dövlət tərəfindən ciddi dəstək göstə-

rilir, istehsal olunan məhsulların saxlanması üçün anbar şəbəkə-

si yaradılır və satışının təşkili məqsədi ilə logistik mərkəzlər qu-

rulur və s. 

BMT-nin Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (QKTT) və Azər-

baycan hökuməti arasında son 20 ildə kənd təsərrüfatı sahələri-

nin inkişafının genişləndirilməsi üzrə səmərəli əməkdaşlıq sü-

rətlə inkişaf etmişdir. QKTT Azərbaycana kənd təsərrüfatı sahə-

lərinin inkişafı üzrə bir çox məsələlərdə - məhsuldarlığın artırıl-

ması və aqrar islahatların keçirilməsi kimi problemlərin həllində 

çox yaxından dəstək verir. 2015-ci ilin may ayında BMT-nin Baş 

Katibinin Azərbaycana səfəri zamanı, QKTT və Azərbaycan hö-

kuməti arasında imzalanan QKTT- Azərbaycan Əməkdaşlıq pro-

qramına əsasən, kənd təsərrüfatının kooperativ inkişafına dəs-
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tək məqsədi ilə 10 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılmış-

dır. 

 Bu proqramın reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycanın 

kənd təsərrüfatı sektorunun modernizasiyası gücləndiriləcək, 

yüksək məhsuldarlıqla fərqlənən kənd təsərrüfatı sahələrinin 

fəaliyyəti genişlənəcək və yaxın perspektivdə ölkəmizin regio-

nun ən böyük kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısı kimi güc-

lənməsinə imkan verəcəkdir.  

QKTT 2016-2020-ci illərdə Ölkə üzrə Proqramlaşdırma Sazi-

şi çərçivəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və ərzaq sənayesi-

nin inkişafı üçün 6 sahəyə diqqət yetirilməsini prioritet kimi 

müəyyənləşdirmişdir:  

1. Heyvanların - mal-qaranın sağlamlığı və bitki mühafizəsi-

nin gücləndirilməsi, o cümlədən insan sağlamlığı üçün təhlükəli 

olan halların qarşısının alınması,  heyvanlar və bitkilərin müxtə-

lif təhlükəli xəstəliklərdən qorunması tədbirlərinin səmərəliliyi-

nin artırılması; 

2. Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına və istehsal olunan 

mühüm ərzaq məhsullarının çeşidinin, həcminin yüksəldilməsi-

nə investisiya qoyuluşunun artırılması, ərzaq təhlükəsizliyi me-

yarlarının qorunması, ərzaq məhsullarının əsasən istehsal olun-

duğu kənd rayonlarında sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin 

həlli istiqamətində tədbirlərin gücləndirilməsi;  
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3. İnsan resurslarının inkişafının təmin edilməsi, o cümlə-

dən, aqrar elminin inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, aqrar sahə 

üzrə təhsil-tədris prosesinin gücləndirilməsi, aqrar problemlər 

üzrə elmi-tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi, bu sahələrdə elmi 

fəallığın artırılması; 

4. Kənd təsərrüfatı ərazilərinin və regionların iqtisadi inkişa-

fının balanslaşdırılması istiqamətində dövlət iqtisadi siyasətinin 

gücləndirilməsi və yeni iqtisadi inkişaf proqramlarının hazırla-

naraq icrasına başlanılması;  

5. Yüksək məhsuldarlığa malik dənli bitki sortlarının yetişdi-

rilməsi, yerli şəraitə uyğunlaşdırılması tədbirlərinin genişləndi-

rilməsi, balıqçılıq və heyvandarlıq məhsullarının güclü istehsal 

və emal şəbəkəsinin yaradılması;  

6. Ölkədə mövcud meşə, torpaq və su resurslarından cə-

miyyətin və milli iqtisadiyyatın tarazlı, davamlı və dayanıqlı, 

həmçinin milli iqtisadi maraqların qorunması şərtilə istifadə 

edilməsinin səmərəliliyinin təmin olunması.  

 

Təkliflər 

Aparılan tədqiqatlar, iqtisadi islahatların və inkişaf prioritet-

lərinin xüsusiyyətləri, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdi-

rilməsi üzrə dünya təcrübəsi, dünyada mövcud olan ərzaq prob-

lemlərinin xarakteri, bu istiqamətlərdəki  qlobal problemlər, 
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tendensiyalar və çağırışlar ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin güc-

ləndirilməsi və əhalinin ərzaq məhsullarına fiziki əlçatanlığının 

təmin edilməsi sahəsində dövlətin iqtisadi siyasətinin təkmilləş-

dirilməsi, obyektiv reallıqlardan çıxış etməklə daha səmərəli 

mexanizmlərin hazırlanaraq tətbiq edilməsi müasir dövrdə 

vacib şərtlər kimi diqqət çəkir.  

Bu qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla, dövlətlər tərəfindən ər-

zaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ərzaq əlçatanlığı ilə bağlı 

ardıcıl tədbirlərin görülməsi istiqamətində davamlı işlərin və 

siyasətin aparıldığı təqdirdə iqtisadi inkişaf proseslərinin, o 

cümlədən kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının sürətləndiril-

məsi mümkün olacaq və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi-

nə layiqli töhfələr vermək üçün əlverişli şərait yaranacaqdır.  

1. Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının maksimum səmə-

rəli modelləşdirilməsi, qlobal iqtisadi çağırışlara adekvat yeni 

fəaliyyət mexanizmlərinin formalaşdırılması, ərzaq təhlükəsiz-

liyi problemlərinin ardıcıl şəkildə baxılıb həll edilməsi məqsədi-

lə bu istiqamətlərdə dövlət - özəl sektor əməkdaşlığının güclən-

dirilməsi, kooperasiya - təsərrüfat əlaqələrinin qarşılıqlı maraq-

lar üzərində inkişafının təmin edilməsi mümkünləşəcəkdir.  

2. Ölkənin ayrı-ayrı regionlarının, rayon və qəsəbələrin, əra-

zilərin kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sektorun inkişafın-

da mövcud iştirakının, potensialının, resurs adekvatlığının də-
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rindən öyrənilməsi, bunlarla əlaqədar olaraq araşdırmaların 

aparılması, ehtiyatlardan, o cümlədən əmək ehtiyatlarından 

məhsuldar istifadənin təmin olunması, əhalinin mühüm ərzaq 

məhsullarına olan tələbatından çıxış etməklə kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının və aqrar sənaye məhsullarının istehsalı-

nın və çeşidinin genişləndirilməsi tədbirlərinin həyata keçiril-

məsi üçün əlverişli şərait yaranacaqdır.  

3. Aqrar sahənin elmi əsaslarla, praktiki vəziyyətə adekvat 

olan fəaliyyət mexanizmlərini tətbiq etməklə, bu sahənin resurs 

potensialından istifadənin obyektiv qiymətləndirilməsi şərtilə 

aqrar sahənin strateji inkişafının planlaşdırılması və proqnoz-

laşdırılması məqsədilə vahid aqrar məlumat bazasının yaradıl-

ması təmin edilməlidir.  

4. Kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sektorun inkişaf et-

dirilməsində dünya təcrübəsinin mütərəqqi nümunələrinin öy-

rənilməsi və tətbiqi imkanlarının araşdırılması, bu sahələrdə sa-

hibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşı-

laşdırılması, yeni maksimum səmərəli yanaşmaların təmin edil-

məsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi, 

fermer və kəndli təsərrüfatlarının müxtəlif formaları ilə univer-

sitet və elmi-tədqiqat institutları arasında sıx əlaqələrin yaradıl-

ması, “biznes-elm-təhsil” əməkdaşlığının genişləndirilməsi məq-

sədəmüvafiq hesab oluna bilər.  



144 

 

5. Kənd təsərrüfatı sahələrində və aqrar sektorda fərdi və 

korporativ fermerlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda dəstəklənməsi, 

ədalətli və şəffaf subsidiya sisteminin təşkili təmin olunmalıdır. 

Hazırda fəaliyyətdə olan mövcud subsidiya və dotasiya sistemi 

becərilən torpaq sahəsinin həcminə görə olduğundan, iri fermer 

təsərrüfatları və kooperativlər daha iri həcmdə subsidiya əldə 

etmək imkanları qazandıqlarından, onlarla nisbətdə fərdi və ki-

çik təsərrüfatlar maliyyə resursları məhdudluğundan məhsuldar 

inkişaf imkanlarını itirirlər və bazarda rəqabət mühitinə tab gə-

tirmirlər.   

6. Aqrar sahədə gender bərabərliyinin təmin olunmasına da-

ir daha dərin araşdırmaların aparılması, bu sahədə qadın sahib-

karlığının inkişafı problemlərinin öyrənilməsi, mövcud baryerlə-

rin aradan qaldırılması, qadın kooperativlərinin və təşkilatları-

nın, müxtəlif qadın cəmiyyətlərinin təsisi imkanlarından səmə-

rəli istifadə təmin olunmalıdır.  

7. Kənd təsərrüfatının inkişafı və iri aqrar layihələri dəstək-

ləyəcək və maliyyələşdirəcək bank, qeyri-bank kredit təşkilatları 

və investisiya fondlarının təsisi imkanlarına baxılmalıdır.  

8. Kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sektorun inkişafının 

sürətləndirilməsi, bu sahədə fəaliyyətin gəlirliliyinin təmin edil-

məsi, ərzaq məhsulları çeşidinin və həcminin artırılması tədbir-

lərinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin tətbiqi məqsədilə bu 
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sahələrdəki mövcud vergi və gömrük siyasətinin təkmilləşdiril-

məsi təmin edilməlidir.   

9. Ölkənin iqlim şəraiti və relyefi, torpaq və su ehtiyatları nə-

zərə alınmaqla yüksək məhsuldarlığa malik və müxtəlif konkret 

ərazilərin təbii şəraitinə uyğun məhsuldar bitki sortlarının se-

leksiyası, işlənməsi, hazırlanması, toxum fondunun yaradılması 

və istehsalının təşkili tədbirləri kompleks və sistemli şəkildə 

həyata keçirilməlidir.  

10.  Aqrar-sənaye kompleksinə daxil olan müəssisələr şəbə-

kəsinin müasir texnologiyalar əsasında inkişaf etdirilməsi və rə-

qabətqabiliyyətli yeni aqrar-sənaye müəssisələrinin yaradılması 

prosesləri sürətləndirilməlidir. Aqroparkların və digər yüksək 

potensiala malik aqrar komplekslərin, aqrar klasterlərin yaradıl-

ması hesabına bu sahənin sənaye potensialının gücləndirilməsi 

təmin olunmalıdır.  

11.  Kənd təsərrüfatı müəssisələrində, fermer təsərrüfatla-

rında xərclərin optimallaşdırılması, xüsusilə enerji xərclərinin 

azaldılması məqsədilə daha ucuz enerji resurslarına çıxışın 

asanlaşdırılması üçün alternativ enerji mənbələrindən istifadə-

nin təşkilinə ciddi önəm verilməli və bu tip enerji təchizatı 

müəssisələrinin iri kənd təsərrüfatı təyinatlı müəssisələrin ya-

xınlığında yaradılmasının prioritetliyinə baxılmalı və bu istiqa-

mətdə konkret tədbirlərin görülməsi intensivləşdirilməlidir.   
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FƏSİL 2. QLOBAL SƏVİYYƏDƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ 
 

 

Bu fəsildə dünyada ərzaq əlçatanlığının hazırkı vəziyyəti və 

gələcək tendensiyaları ilə bağlı aspektlərə daha geniş müzakirə 

kontekstində baxmağı məqsədəuyğun saymışıq. Son 50 il ərzin-

də dünya ərzaq bazarında inqilabi dəyişikliklər baş vermiş, ər-

zaq əlçatanlığı anlayışı ilə bağlı yanaşmalar əhəmiyyətli səviyyə-

də yenilənmiş, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi üçün ölkələr 

və beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində yeni mexanizmlər yaradıl-

mış və tətbiq olunmuşdur. Belə ki, 1950-ci illərdə ərzaq əlçatan-

lığı əsasən istehsal və istehlak anlayışları baxımından ölçülürdü 

və bir çox amillər nəzərə alınmırdı.  

Digər tərəfdən, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi ilə bağlı 

mükəmməl meyarlar və indikatorlar sistemi yox idi. Amma, za-

man keçdikcə bu istiqamətdə ölkələrin əməkdaşlığı, beynəlxalq 

səviyyədə məsləhətləşmələr və təşkilatlanmalar nəticəsində bu 

istiqamətdə daha optimal və obyektiv yanaşmaların axtarışları 

intensivləşmişdir. 1990-cı illərin sonlarında aydın olmuşdur ki, 

dünyada ərzaq istehsalının və istehlakının balanslaşdırılması he-

sabına, ərzaq əlçatanlığını səmərəli təmin etmək potensialı kifay-

ət deyildir. Belə ki, istehsal potensialı zəif olan ölkələrdə digər 

amillərin və inkişaf indikatorlarının intensivliyi hesabına əhalinin 

gəlirlərinin artımına, istehlak səviyyəsinin balanslaşdırılmasına 
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və ərzaq əlçatanlığına nail olmaq imkanı istisna olunmur.  

Bu baxımdan, dünyada istehsal və istehlakın məhdud müqa-

yisəsindən başqa digər amillərin, o cümlədən, maddi imkanı və 

gəlirləri xeyli aşağı olan, yoxsul şəraitdə yaşayan insanların 

mühüm ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi və qidalanması 

problemlərinin həll olunması kompleks, eyni zamanda sistemli 

yanaşmanı şərtləndirir, dövlətin bu sahədə optimal iqtisadi siya-

sətini tələb edir və ardıcıl şəkildə təsirli tədbirlərin görülməsi-

nin vacibliyini ortaya çıxarır. Dünyada yoxsulluq içində yaşayan-

lar hələ də milyonlarladır və bu baxımdan insanların normal qi-

dalanması problemləri, həmçinin keyfiyyətli içməli su ilə təmin 

olunması məsələləri uzunmüddətli dövr üçün baxılmalı və həll 

olunmalıdır. Əhali müvafiq tələblərə uyğun səhiyyə xidməti ilə 

əhatə olunmalı və minimum olaraq ibtidai təhsil pilləsini keçmə-

li, orta təhsil almalı, elementar biliklərə yiyələnməli, peşə biliklə-

ri əldə etməli, işlə təmin olunmalı və maddi təminatlarını ödə-

mək üçün gəlir əldə etmək imkanına malik olmalıdırlar.  

Dünyada qlobal tendensiyaların artması və onların təsir dai-

rəsinin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq, XX əsrin 70-ci illərin-

dən başlayaraq ərzaq təhlükəsizliyi problemləri və ərzaq əlça-

tanlığı istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlıq prosesləri nisbətən 

intensiv fazaya keçmişdir. Xüsusilə, 1974-cü ildə keçirilən Dün-

ya Ərzaq Konfransında bu qeyd olunan problemlər üzrə ciddi 
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diskussiyalar aparılmış və müzakirələr təşkil olunmuşdur.  

Bunun nəticəsi olaraq, sonrakı illərdə dünyada mühüm ər-

zaq məhsullarının istehsalı, bölüşdürülməsi və istehlakçılara 

çatdırılması, yoxsulluğun, işsizliyin səviyyəsinin azaldılması, ka-

sıbçılıq şəraitində yaşayan əhali təbəqəsinin yaşayış səviyyəsi-

nin yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin açılması, ərzaq əlçatan-

lığının təmin edilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlərin görülməsinə 

nail olunmuşdur. Amma, bu uzun çəkməmişdir. 

 Belə ki, 1970-1980-ci illərdə dünyada bir çox böhran xarak-

terli hadisələr baş vermişdir. Xüsusilə, neft böhranının təsiri nə-

ticəsində dünya ölkələrində enerjidaşıyıcılarla təminatda prob-

lemlər yaranmış, ərzaq istehsalının genişləndirilməsi proqram-

larının əhəmiyyətli hissəsi yarımçıq qalmış və ya zəif templə 

həyata keçirilmiş, dünya ölkələrinin bu istiqamətdə daha səmə-

rəli əməkdaşlığında çətinliklər ortaya çıxmışdır. 

 Ümumilikdə, həmin dövrdə dünya iqtisadiyyatında tənəzzül 

prosesləri güclənmişdi və iqtisadi artım əhəmiyyətli səviyyədə 

azalmışdı. Bu baxımdan, dünya ölkələri daha optimal və strateji 

inkişaf istiqamətləri və mexanizmlərinin axtarışında fəallaşmağa 

məcbur oldular. Bunlarla əlaqədar olaraq, dünyada Minilliyin İn-

kişaf Hədəflərinin, daha sonra Davamlı İnkişaf Hədəflərinin ha-

zırlanaraq qəbul edilməsi dünyada mühüm ərzaq məhsulları 

üzrə problemlərin həllində və ərzaq əlçatanlığının təmin olun-



152 

 

masında tarixi rol oynamışdı. 

 Dünya ölkələri və beynəlxalq səviyyədə belə bir fikir mütləq 

şəkildə formalaşdı ki, dünyanın ərzaq əlçatanlığına ciddi ehtiyacı 

vardır və bununla əlaqədar olaraq,  kənd təsərrüfatı sahələrinin 

hərtərəfli inkişaf etdirilməsi, bu sahədə məhsuldarlığın artırıl-

ması vacib şərtlərdəndir.  Dünya əhalisi artmağa davam etdikcə 

kənd təsərrüfatı istehsalını davamlı şəkildə artırmaq, qlobal 

təchizat zəncirini təkmilləşdirmək, ərzaq itkisi və israfçılığını 

azaltmaq, aclıqdan, yetərincə qidalanmamaqdan əziyyət çəkən in-

sanların bu sahədəki problemlərinin sistemli şəkildə həllinə nail 

olmaq vacibdir. Beynəlxalq səviyyədə gücləndirilən əməkdaşlıq 

münasibətləri belə bir zəmin formalaşdırmışdır ki, dünya ölkələ-

rinin birgə səyi ilə ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin aradan qal-

dırılmasında və dünya əhalisinin ərzaq əlçatanlığının təmin olun-

masında daha yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür.  

Minilliyin İnkişaf Hədəflərində 2015-ci ildən sonrakı dövr-

lərdə - yaxın və uzaq perspektivlərdə ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsi ilə bağlı aydın və dəqiq strateji hədəflərin olması təqdi-

rəlayiq hal kimi qiymətləndirilməlidir. Dünyada iqtisadi inkişaf 

tendensiyaları və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, ərzaq əlçatar-

lığının kompleks və sistemli şəkildə baxılması və həll edilməsi 

istiqamətində dünya ölkələrinin səylərinin birləşdirilməsi vacib 

məsələlərdəndir. Belə olduğu təqdirdə, müəyyənləşdirilmiş ər-
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zaq əlçatanlığı hədəflərinə çatmaqda daha yaxşı nəticələrin əldə 

edilməsini gözləmək mümkündür.  

Qeyd edək ki, Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində ərzaq 

əlçatanlığı problemləri daha geniş kontekstdə müzakirə olunan 

məsələlər sırasında yer almışdır. Ümumilikdə,  Birləşmiş Millət-

lərin Minillik Bəyannaməsində müəyyənləşdirilən səkkiz strateji  

hədəf 2000-ci ilin sentyabr ayında dünya ölkələrinin liderləri tə-

rəfindən yekdilliklə imzalanmışdır.  

Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində dünya ölkələri qlo-

bal təsirlərin güclənməsi ilə əlaqədar olaraq, insanların həyat sə-

viyyəsinin yaxşılaşdırılması,  yoxsulluq, aclıq, xəstəlik, savadsız-

lıq, ətraf mühitin pisləşməsi və qadınlara qarşı ayrı-seçkiliklə 

bağlı problemlər üzrə mübarizə aparmağa, birgə əməkdaşlığın 

gücləndirilməsinə söz vermişlər. Strateji hədəfi ərzaq əlçatanlığı 

olan ilk Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin 1990-2015-ci illərdə nis-

bətən uğurlu şəkildə reallaşdırılması nəticəsində, aclıqdan əziy-

yət çəkmiş insanların sayının yarıbayarı azaldılmasını böyük 

nailiyyət kimi qiymətləndirmək mümkündür. Yoxsulluq səviyyə-

sinin, gündəlik qazancları kifayət qədər aşağı olan insanların 

sayının azaldılması bu istiqamətdə əsas hədəflər kimi qarşıya 

qoyulmuşdur.  

Bunlarla əlaqədar olaraq, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkila-

tı ifrat yoxsulluğun aradan qaldırılması və ərzaq əlçatanlığının 
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keyfiyyətinin artırılması üçün dünya ölkələrinin və beynəlxalq 

təşkilatların birgə əməkdaşlıq fəaliyyətinin əhəmiyyətli səviyyə-

də gücləndirilməsini vacib saymışdır. Bu Təşkilatın hesablama-

larına görə 2014 - 2016-cı illərdə aclıqdan əziyyət çəkən insan-

ların sayı 793 milyon nəfərə çatmışdır.  

Bununla bağlı, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilmə-

si, əhalinin mühüm qida növləri ilə təminat səviyyəsinin yaxşı-

laşdırılması məsələlərinə daha ciddi önəm verilməlidir. Əhalinin 

bütün təbəqələrinin maddi və real imkanlarından çıxış etməklə, 

ərzaq əlçatanlığının daha optimal mexanizmlərinin işlənib hazır-

lanması və həyata keçirilməsi prosesləri sürətləndirilməlidir. 

Bunlar isə öz növbəsində, dünya səviyyəsində ifrat yoxsulluğun 

azaldılmasına imkan verəcək, qlobal təsirlərin artması fonunda 

işsizlik və yoxsulluğun səviyyəsinin tənzimlənməsini sürətləndi-

rəcək və son nəticədə ərzaq əlçatanlığının təminatı üçün yeni 

imkanlar formalaşdırılacaqdır.  

 

Ərzaq əlçatanlığı kontekstində Minilliyin İnkişaf  

Hədəfləri 

Qeyd edək ki, Minilliyin İnkişaf Hədəfləri hər bir dövlət və 

beynəlxalq təşkilat üçün mühüm məsuliyyət tələb edir. Ərzaq və 

Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və BMT-nin bu qəbildən olan digər 
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agentlikləri dünya ölkələri ilə birlikdə Minilliyin İnkişaf Hədəflə-

rinə nail olmaqda birgə fəaliyyəti gücləndirməyə çalışırlar. Am-

ma, bununla belə hər bir dövlət bu istiqamətdə öz üzərinə düşən 

məsuliyyətə görə cavabdehlik daşıyır. 

 Dövlətlər və hökumətlər konkret olaraq dərk etməlidirlər ki, 

Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin hər birinin yerinə yetirilməsi üçün 

düşünülmüş və əsaslandırılmış strateji yanaşmalar, səmərəli me-

xanizmlər olmalıdır. Bu hədəflərə çatmaq üçün resurslardan və 

inkişaf komponentlərindən maksimum məhsuldar istifadə təmin 

edilməlidir.  Bu hədəflərin hər hansı birinin uğurlu formada real-

laşdırılması və müsbət nəticələrin əldə edilməsi zəncirvari olaraq 

səmərəli təsir göstərir və ümumilikdə ölkə əhalisinin ərzaq əlça-

tanlığının təmin edilməsi proseslərini sürətləndirir.  

Qlobal ərzaq əlçatarlığı problemlərinin həlli istiqamətində 

əsas hədəflərdən biri dünya əhalisinin davamlı və dayanıqlı şə-

kildə, etibarlı formada və tələb olunan səviyyədə mühüm ərzaq 

məhsulları ilə təmin edilməsidir. Bu problemin həlli isə, ilk növ-

bədə dünya səviyyəsində ölkələrin birgə məhsuldar və səmərəli 

fəaliyyətini  şərtləndirir.  Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 

ən başlıca vəzifəsi və məqsədi isə bu əməkdaşlığın yüksək sə-

viyyədə təşkili və Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində 

müxtəlif dünya ölkələrində davam edən aclıq və yoxsulluq halla-

rının aradan qaldırılmasıdır. 
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Bundan əlavə, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının kənd 

təsərrüfatı, meşə, balıqçılıq və digər bu qəbildən olan mühüm 

resurslardan səmərəli istifadə olunması və  idarə edilməsi təcrü-

bəsindən istifadə etməklə, dünya ölkələrində bu sahələrin inki-

şafının sürətləndirilməsi, əhalinin işlə təminatının gücləndiril-

məsi, gəlirlərinin artırılması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 

hesabına aclıq və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində real 

tədbirlərin görülməsi vacib şərtlərdəndir. Ərzaq və Kənd Təsər-

rüfatı Təşkilatının dünyanın müxtəlif ölkələrində kənd təsərrü-

fatı məhsullarının məhsuldar formada əkilməsi və becərilməsi, 

inkişaf etdirilməsi təcrübəsi vardır. Bütün bunlardan istifadənin 

ölkələrin iqtisadi inkişaf təmayüllərinə, perspektivli ərzaq məh-

sullarının istehsalının genişləndirilməsi potensialına adekvat 

olaraq təmin edilməsi hesabına dünya əhalisinin ərzaq əlçatan-

lığı problemlərinin həllində böyük səmərəsi ola bilər.  

Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində dünya ölkələrində 

insanların daha yaxşı yaşaması, kənd yerlərində yaşayan əhali-

nin rifahının yaxşılaşdırılması, hər bir bəşər övladının - uşağın 

təhsilinin təşkili, kənd yerlərində  yaşayan ailə başçılarının öz ai-

lələrini təmin etmək üçün ehtiyac duyduqları mühüm ərzaq 

məhsullarına əlçatanlığının təmin edilməsi vacib məsələlərdən-

dir. Məlum məsələdir ki, Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və BMT-nin digər ixtisaslaş-



157 

 

mış təşkilatları və agentlikləri dünya ölkələrinə kənd təsərrüfatı, 

meşə və balıqçılıq sahələrinin inkişafında məsləhətlər verməklə 

bərabər, iri layihələrin hazırlanmasında, həyata keçirilməsində 

köməklik göstərmiş və göstərməkdədirlər. Əlbəttə, bütün bunlar 

təqdirəlayiqdir və dünyada ərzaq əlçatanlığına verilən əsaslı 

töhfələrdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. 

 Bundan əlavə, dünya ölkələrində ərzaq məhsullarının isteh-

salının həcminin və çeşidinin genişləndirilməsi, ərzaq ehtiyatla-

rının yaradılması və ərzaq əlçatanlığı meyarlarının gücləndiril-

məsi məqsədilə, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı müxtəlif 

dünya ölkələrində kənd təsərrüfatı və əkinçilik sahələrinin  inki-

şafının sürətləndirilməsi tədbirlərinə iri həcmdə investisiyaların 

yatırılması ilə ardıcıl şəkildə  məşğuldur.  

BMT təşkilatları, xüsusilə kiçik və orta biznesin inkişafı, bu 

sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, dünya ölkələ-

rində həmin istiqamətlər üzrə iqtisadi fəallığın səmərəliliyinin 

və məhsuldarlığının artırılması məqsədilə proqramlar və milli 

layihələr hazırlanıb həyata keçirilməsində dünya dövlətlərinin 

hökumətlərinə əməli köməklik göstərirlər, birgə fəaliyyətlə 

məşğuldurlar və bütün bunlar dünyada getdikcə genişlənən qlo-

bal təsirlərin kontekstində ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həl-

linə əlavə töhfələr verməkdədir.  
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Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin əsasında yer almış mühüm 

vəzifələrdən və fəaliyyət istiqamətlərindən biri də kənd təsərrü-

fatı məhsulları istehsalının texnologiyalarının və mexanizmləri-

nin yenilənməsi, daha məhsuldar texnologiyaların işlənib hazır-

lanması və tətbiqinin təşkilidir. Bu proseslər kənd təsərrüfatı sa-

hələrinin müasir texnologiyalar əsasında sənayeləşdirilməsinin 

və onun emal sahəsinin genişləndirilməsinin təminatçısı kimi çı-

xış edə bilərlər. Digər tərəfdən, Dünya Bankının fəallığı və tə-

şəbbüsləri nəticəsində çoxlu sayda dünya ölkələrində kiçik və 

orta biznes subyektlərinin, fermer təsərrüfatlarının, aqrar-sə-

naye sahələrində çalışan sahibkarlıq subyektlərinin daha səmə-

rəli fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şərait yaranmışdır.  

Bu davamlı və genişmiqyaslı tədbirlərin məhsuldar təsirləri 

və səmərəliliyi kontekstindən çıxış etməklə, dünya ölkələrinin 

ərzaq problemlərinin həllinə qlobal dəyişikliklərin mənfi təsiri-

nin azaldılması istiqamətində daha çox və faydalı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab olunur. Dünya ölkələ-

rinin dövlətləri ərzaq problemlərinin həlli və kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişafı üzrə proqramların, beynəlxalq layihələrin 

maksimum reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl və səmərəli ad-

dımlar atmalı, dövlət dəstəyi mexanizmlərinin əhatəsini geniş-

ləndirməli, sağlam rəqabət mühitini təmin etməli, sahibkarlığın 

inkişaf tempinin sabitləşdirilməsi və səmərəli fəaliyyətinin təş-
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kili mexanizmlərini ardıcıl şəkildə yeniləməli, zəruri hallarda 

mühüm tənzimləmə mexanizmlərini tətbiq etməli, tarif və qeyri-

tarif, fiskal və monetar alətlərdən fəal formada istifadə etməli-

dirlər. Biz əvvəldə qeyd etmişdik ki, ərzaq əlçatanlığına nail 

olunması çox vaxt istehsalın artırılması kimi başa düşülür. Hal-

buki, faktiki olaraq, dünya iqtisadiyyatının müasir qlobal sə-

viyyəsində geniş çeşiddə və həcmdə ərzaq məhsulları istehsalına 

səy göstərilməsi prosesləri intensivləşməkdədir. 

 Dünya ölkələri hazırda planetdə yaşayan - təxminən 6,0 

milyardlıq dünya əhalisinin mühüm ərzaq məhsullarına olan tə-

ləbatı üzrə ərzaq növlərinin əksəriyyətinin istehsalında qarşıya 

qoyulmuş hədəflər səviyyəsində göstəricilərə nail olmağa qadir-

dirlər. Amma əsas problemlər istehsalın daimi olaraq daha çox 

artırılması ilə yox, istehsal olunan ərzaq məhsullarından səmə-

rəli, həmçinin daha az şəkildə ondan istifadənin təmin edilməsi-

dir. Qlobal kalorilərin 25 faizi yığım sonrası və ya ticarət zamanı, 

yaxud da istehlak mərhələsində ya yalnış yerləşdirilir, ya da is-

rafçııq nəticəsində itirilir, 9 faiz isə bioyanacaqlar və digər məq-

sədlər üçün istifadə edilir.  

Dünyada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları kalori-

lərinin 36 faizi heyvanlara verilir, lakin bu kalorilərdən yalnız 

17-30 faizi ət və ya süd formasında insan istehlakı üçün geriyə - 

insanların istehlakına qaytarılır. Bunun nəticəsi olaraq dünyada 
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heyvanlara verilən kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən 27 

faizində kalorilər itirilir və bu həcmdə kalorilər insanlar üçün qi-

daya çevrilmir. Son nəticədə isə, dünyada istehsal olunan və ər-

səyə çatdırılan ərzaq məhsullarının yarısından çoxu itirilir və ya 

səmərəsiz olaraq istifadə edilir. Bir çox dünya regionlarında ər-

zaq məhsullarının istehsalının artırılması, şübhəsiz, çox aktual-

dır və arzuolunandır, amma qeyd olunduğu kimi, daha önəmlisi 

istehsal olunan ərzaq məhsullarından istifadənin səmərəlilik 

meyarlarının qorunması, ehtiyatların yaradılması, daha etibarlı 

ərzaq əlçatanlığı mexanizmlərinin tətbiqinə nail olunmasıdır. 

Məlum məsələdir ki, davamlı aclıq və keyfiyyətsiz qidalan-

manın kökündə insanların yoxsulluqdan əziyyət çəkməsi və 

maddi vəziyyətin zəifliyi dayanır. Aztəminatlı və gəlirləri xeyli 

aşağı olan insanlar fəal və sağlam həyat tərzi şəraitində yaşamaq 

üçün tələb olunan mühüm ərzaq məhsullarını əldə etmək və ya 

istehlak etmək imkanlarına malik deyildirlər. Yoxsul insanlar 

aclıqdan qurtulmağın yollarını bilsələr də, onların bununla bağlı 

görə biləcəkləri tədbirləri həyata keçirməyə imkanları və gücləri 

yetərli deyildir. İnsanlar aclıq içində yaşayanda öz düşdükləri 

vəziyyətdən çıxmaqda olduqca acizdirlər, gücsüzdürlər və onla-

ra mütləq şəkildə yardımların göstərilməsi, onların reabilitasi-

yasi, daha inamlı və iqtisadi cəhətdən fəal olmaları üçün əlavə 

kompleks tədbirlərin görülməsi vacib şərtlərdəndir. Yoxsulluq 



161 

 

şəraitində yaşayan insanlar düşdükləri mühiti dəyişmək və daha 

yaxşı yaşamaq arzuları ilə nəfəs alırlar, bu baxımdan onlara əla-

və güc və dövlət dəstəyi mütləq şəkildə lazımdır. 

 Başqa sözlə, taqətsizlikdən yıxılan insanın yerdən durması-

na, müvazinətini bərpa etməsinə kömək lazım olduğu kimi, hər 

bir yoxsul insana da öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqda və 

onun ərzaq əlçatanlığının təminatında köməyə ehtiyacı vardır. 

 Qeyd edək ki, rəsmi statistikaya görə, dünya əhalisinin hər 

altı nəfərindən biri aclıq içərisində yaşayır və bu vəziyyət - aclıq 

isə öz növbəsində onların həm sağlamlığını, həm də məhsuldar 

fəaliyyətini təhlükə altına qoyur. Bunlara misal olaraq, erkən 

ölüm, xəstəlik, intihar hallarını göstərmək olar. Əksər yoxsul in-

sanlar isə acizlik şəraitində sürünə-sürünə yaşayaraq, öz ömür-

lərinin mənalı keçməsinə, əmək və yaşayış hüquqlarından səmə-

rəli istifadə etməsinə, bacarıqlarını və istedadlarını göstərməsi-

nə nail ola bilməyərək, yaşamaq və yaratmaq arzularına çatma-

dan bu dünyadan köçüb gedirlər.  

Aclıq və keyfiyyətsiz qidalanma acı fəsadlara gətirib çıxarır. 

Bunlara, ilk növbədə ağır xəstəliklərə düçar olmaq və  ölüm hal-

larının artmasını göstərmək olar. Savadsızlıqdan və yoxsullu-

qdan əziyyət çəkən insanların 75 faizi inkişaf etməkdə olan ölkə-

lərin kənd yerlərində yaşayırlar və bu baxımdan həmin insanla-

rın ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi problemləri qlobal pro-
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blemlər kimi hələ uzun illər ərzində qala bilər.  

Amma, bu mənfi fəsadların təsirini azaltmaq üçün gecikdiril-

mədən təsirli tədbirlərin görülməsi vacibdir. Hələ də, bu kimi öl-

kələrdə - kənd yerlərində ibtidai məktəbə gedə bilməyən 72 

milyon uşağın taleyi həll edilməli, təmiz içməli su tapa bilməyən 

800 milyon insanın, içməli və təhlükəsiz su kəməri, həmçinin ka-

nalizasiya şəbəkəsinə çıxışı olmayan 2,5 milyard insanın, hər il 

beş yaşına çatmadan dünyasını dəyişən 10 milyon uşağın, hami-

ləlik və doğuş zamanı həyatını itirən yarım milyon qadının, he-

sablamalara görə HİV ilə yaşayan 33 milyon insanın və hər il 

QİÇS-dən ölən iki milyon insanın olması faktları dünya ölkələri-

ni, xüsusilə inkişaf etmiş dünya ölkələrini, beynəlxalq təşkilatları 

və bütövlükdə dünya dövlətlərini, dünya ictimaiyyətini əhəmiy-

yətli səviyyədə narahat etməlidir. Təəssüf ki, yoxsulluq səbəbin-

dən aclıq və keyfiyyətsiz qidalanma problemi kənd yerləri ilə 

məhdudlaşmır.  Bir çox dünya ölkələrində, şəhər yerlərində də iş 

və sosial xidmətlərin əhatəsinin geniş olmasına baxmayaraq, 

yoxsulluqdan əziyyət çəkənlər və mühüm ərzaq məhsulları ilə 

qidalanma imkanları olmayanlar hələ də çox olaraq qalmaqda-

dır. Müharibələr, vətəndaş qarşıdurmaları, demokratik inkişafın 

olmaması, iş yerlərinin məhdudluğu, aclıq və yoxsulluq səbəblə-

rindən, həmçinin siyasi və dini baxışlarından asılı olaraq hər il 

milyonlarla insan öz ölkəsini tərk etməli olur və başqa ölkələrə 
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pənah aparırlar. Amma, bütün bunlar heç də həmişə yaxşı son-

luqla nəticələnmir. Hətta güclü inkişaf etmiş Avropa ölkələrində 

belə miqrantlar özlərini zəruri, minimum səviyyədə ərzaq məh-

sulları ilə təmin etməkdə çətinlik çəkirlər. 

Ümumilikdə, emiqrantlar da daxil olmaqla getdikcə sayı ar-

tan şəhər yoxsulları ailələrinin lazımi şəkildə mühüm ərzaq 

məhsulları ilə təmin edilməsi problemləri kifayət qədər aktual 

olaraq qalmaqdadır. Məsələ burasındadır ki, şəhər yerlərinə kö-

çən insanlar ərzaq əldə etmək, bişirmək və qida əlçatanlığına 

nail olmaq üçün yeni şəraitə uyğunlaşmalı, iş yeri tapmalı, qa-

zanc əldə etməli və özünün minimum ərzaq təminatı səviyyəsini 

formalaşdırmalıdır. Nisbətən zəif inkişaf etmiş yoxsul şəhər mə-

həllələrində, şəhərətrafı ərazilərdə mənzil şəraitinin pis olması, 

su qıtlığı, kanalizasiya şəbəkəsinin olmaması, qeyri-sanitar və 

qeyri-gigiyenik şəraitdə yaşayışa məcbur olması, qeyri-kafi sosi-

al xidmətlər və s. yoxsul insanların problemlərini daha da artırır.  

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada  ərzaq əlçatan-

lığının təmin edilməsi probemləri ilə bağlı daha bir məsələyə 

ciddi önəmin verilməsini vacib saymışdır. Məlum olmuşdur ki, 

ərzaq əlçatanlığı baxımından 2008-ci ildə dünyada istehsal olu-

nan ərzaq məhsullarının həcmi və dünya əhalisinin tələbatına 

adekvatlıq səviyyəsi yüksək qiymətləndirilə bilər. Amma, 2009-

cu ildə istehsalın həcmi nisbətən aşağı düşdü.  
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Belə bir şəraitdə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünya 

dövlətlərini və dünya ictimaiyyətini uzun müddət ərzində inan-

dırmağa çalışırdı ki, dünyada bütün insanları təmin etməyə ki-

fayət edəcək qədər ərzaq istehsal edilir, lakin bu ərzaq məhsul-

larından iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadənin, onun bölüşdü-

rülməsinin və istehlakının, sərf edilməsinin mövcud problemlə-

rini həll etmək lazımdır. Başqa sözlə, kənd təsərrüfatı sahələri-

nin inkişaf etdirilməsi hesabına, mühüm ərzaq məhsullarının eh-

tiyatının yaradılması və ərzaq əlçatanlığı üzrə problemlərin ara-

dan qaldırılması üçün daha əlverişli şərait yaranır. 

 Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafının mo-

delləşdirilməsi və genişləndirilməsi, bunlarla əlaqədar olaraq 

beynəlxalq təşkilatlar və milli hökumətlər tərəfindən məqsədli in-

vestisiyaların ayrılması, əsaslı kapital qoyuluşunun artırılması, 

daha müasir infrastruktur şəbəkəsinin yaradılması, regionların 

sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbir-

lərin görülməsi kənd yerlərində yaşayan insanların ərzaq əlçatan-

lığında əhəmiyyətli səviyyədə müsbət rola malikdir. Bunlarla bə-

rabər, kənd yerlərində yaşayanların məşğulluğunun gücləndiril-

məsi, təhsil səviyyəsinin artırılması və gəlirlərinin yüksəldilməsi 

baxımından da bu kimi tədbirlərin böyük əhəmiyyəti vardır.  

Qeyd edək ki, yoxsulluq səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi, onların emalının 
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təşkili, tədarük sisteminin gücləndirilməsi və satış şəbəkəsinin 

yaradılması imkanları o qədər də yüksək potensiala malik deyil-

dir. Buna görə də, yığılmış və ya emal olunumuş kənd təsərrüfatı 

məhsullarının və müxtəlif növ ərzaqların kənd yerlərindən şə-

hərlərə və ya ixrac üçün limanlara ötürülməsi infrastrukturunun 

və şəbəkəsinin yaradılması vacib şərtlərdəndir.  

Bu kimi ölkələrdə mövsümi taxıl, həmçinin təzə meyvə və tə-

rəvəzlər üçün müvafiq saxlama anbarlarının imkanları və yaxud 

bu məhsulların daşınması, nəqli üçün zəruri texnika, avadanlıq-

lar və nəqliyyat vasitələri potensialı olduqca zəifdir. Bundan əla-

və, kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi proseslərində 

zərərvericilərə qarşı vacib olan dərmanların əldə edilməsi və bu-

nunla əlaqədar mübarizə tədbirlərinin görülməsi üçün yoxsul 

kəndli təsərrüfatı müəssisələrində, şübhəsiz, imkanlar da xeyli 

zəif olacaqdır.  

Buna görə də, bu tip ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahələrindən 

yüksək məhsuldarlıqla istifadə edilməsi problemləri qalmaqda-

dır. Bu hal isə, həmin ölkələrdə ərzaq məhsulları qıtlığına gətirib 

çıxarır və ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsində ciddi problem-

lər yaranır.  

2007-2008-ci illərdə dünya ərzaq bazarındakı transforma-

siyalar, qiymət artımları, qeyri-sabit məqamların təhlili göstər-

mişdir ki, məhsul istehsalı bol olduğu təqdirdə belə, yoxsul təbə-
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qədən olan insanların ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi pro-

blemləri xüsusi yanaşma və daha işlək mexanizmlərin tətbiqini 

şərtləndirir. Hətta, bir çox yoxsul ölkələrdə ərzaq istehsalçıları-

nın özləri belə ərzaq əlçatanlığı problemlərini tam mənada həll 

etmək iqtidarında olmamışlar və ərzaq məhsullarının qiymətlə-

rinin qalxması ilə əlaqədar olaraq, bu kateqoriyadan olan insan-

ların ərzaq problemləri üzrə əlçatanlığı adekvat səviyyədə for-

malaşmamışdır və onlar bu proseslərdən xeyli əziyyət çəkməli 

olmuşlar.  

Yoxsul insanların ərzaq təminatı problemlərinin uzunmüd-

dətli təhlilinə əsaslansaq görmək olar ki, yoxsul insanların atma-

lı olduğu ilk addım ərzaq xərclərini və müntəzəm istifadə edilən 

ərzaq istehlakını azaltmaqdan ibarətdir. Bu mürəkkəb vəzifənin 

öhdəsindən gəlmək üçün bir çox tədbirlərin kompleks şəkildə 

baxılması və görülməsinə ehtiyac vardır. Belə ki, qidalanma re-

jimlərinin optimallaşdırılması, daha təhlükəsiz qida rejimlərinin 

tətbiqinə nail olunması vacib məsələlərdəndir. Bunlarla yanaşı, 

yaşayış səviyyəsinin aşağı olması və antisanitar məişət şəraiti 

səbəbindən səhiyyə xərclərinin də artması bu kimi azimkanlı ai-

lələrin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır və onların normal qida-

lanmasında çətinliklər yaradır. Bu kimi ehtiyaclar və çətinliklər 

səbəbindən əksər yoxsul ailələr özlərinin təsərrüfatlarını inkişaf 

etdirməkdən məhrum olurlar, mal-qaranı, mülkləri, daşınar və 
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daşınmaz əmlakları dəyər-dəyməzinə satmağa məcbur olurlar.  

Bir çox hallarda isə gəlir əldə etmək məqsədi ilə uzunmüd-

dətli iş axtarışında vaxt itirməyə məcburdular və əsasən də bu 

kimi cəhdlər uğursuz nəticələnir, yoxsul ailələrin problemləri 

daha da artır və onların elementar qida və ərzaq məhsulları ilə 

təminatı məsələləri çətinləşir. Vəziyyətin bu cür mürəkkəbləş-

məsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndiril-

məsinə də mənfi təsir göstərir və nəticədə kənd yerlərində yox-

sul insanların mövcud yaşayış səviyyəsi daha da aşağı düşür, on-

lar gəlirlərdən məhrum olurlar.  

Bu vəziyyətin dəyişdirilməsi, yoxsulluqdan əziyyət çəkən in-

sanlara yardımların göstərilməsi heç də hər bir ölkənin imkanla-

rı daxilində deyildir. Paradoks ondan ibarətdir ki, bəzi inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdə yoxsulluq səviyyəsi aşağı düşdükcə, bu tip 

ölkələrin hökumətləri mühüm ərzaq məhsullarının qiymətlərin-

də qeyri-sabitlik yarandığı təqdirdə, yoxsul təbəqəli əhali kütlə-

sinin ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsində yeni potensial əldə 

edirlər və imkanlar qazanırlar. Maraqlı bir hal da, dünyada aclı-

qdan əziyyət çəkən insanların əksəriyyətinin əsasən vegetarian 

qidalarla daha çox yaşaması faktı ilə bağlıdır.  

Ancaq milli iqtisadiyyatlar inkişaf etdikcə, bu tipli iqtisa-

diyyata malik ölkələrin əhalisi təbii olaraq öz qida rejimlərini 

yaxşılaşdırmaq istəyirlər və bu da adətən heyvan mənşəli qida-
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lardan daha çox istifadə edilməsini şərtləndirir. Digər tərəfdən, 

dünya əhalisinin heyvan mənşəli ət və ət məhsullarına, süd və 

süd məhsullarına olan tələbatının artması meyillərinin sürətlən-

məsi səbəbindən, heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinə, onların 

saxlanılması və yetişdirilməsinə tələb olunan yem məhsullarının 

qiymətləri zəncirvari olaraq artmağa başlamışdır və bu sırada 

əsas mənbə kimi - buğdanın qiymətində artımlar müşahidə 

olunmaqdadır. 

 Eyni zamanda, bir çox dünya ölkələrində bioyanacaqlara tə-

ləbatın yüksəldilməsi, neftin, digər enerjidaşıyıcıların, kənd tə-

sərrüfatı gübrələrinin qiymətlərinin artması qlobal tendensiya-

lar şəraitində ərzaq məhsullarının qiymətinin artımına səbəb ol-

muşdur və bu sahələrin inkişafına yönəldilməsi üçün nəzərdə 

tutulan maliyyə vəsaitlərinin, investisiyaların əhəmiyyətli bir 

hissəsi ərzaq məhsullarına artan qiymətin fərqi kimi satış şəbə-

kəsində, ticarət dövriyyəsində cəmlənir, yəni faktiki olaraq kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi proseslərin-

dən kənarda qalmış olur. 

Minilliyin İnkişaf Hədəfləri daxilində ərzaq əlçatanlığı həm 

kifayət qədər ərzaq istehsal etmək, həm də ərzaq əldə edilməsini 

asanlaşdırmaq məqsədini daşıyır. Minillik İnkişaf Hədəfləri ilk 

növbədə dünya əhalisinin daha sabit formada kənd təsərrüfatı 

məhsulları və mühüm qida növləri ilə təmin edilməsi sahəsində 
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strateji fəaliyyət istiqamətlərinin dünya ölkələrinin birgə səyi ilə 

sürətləndirilməsini özündə ehtiva edir. Ərzaq və Kənd Təsərrü-

fatı Təşkilatı, həmçinin BMT-nin digər təşkilatları, beynəlxalq 

agentliklər və qurumlar Afrika qitəsi də daxil olmaqla, inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdə, xüsusi ilə yoxsulluq səviyyəsi aşağı olan 

ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının sürətləndiril-

məsi və istehsal olunan məhsulların məhsuldarlığını artırmaq 

məqsədi ilə tədqiqat və təhlillər aparırlar, investisiya layihələri 

hazırlayaraq həyata keçirirlər, milli hökumətlərlə birlikdə iqtisa-

di və institusional islahatları sürətləndirirlər, kənd təsərrüfatı 

sahələrinin elmi əsaslarla inkişafı ilə bağlı tədbirlər görürlər və 

bu sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, idarəetmə 

sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlərin görülmə-

sində hökumətlərə dəstək göstərirlər. 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ərzaq əlçatanlığının tə-

min edilməsi məqsədi ilə milli proqramlar çərçivəsində Minilliy-

in İnkişaf Hədəflərində nəzərdə tutulan strateji məsələlərin həl-

lində dünya ölkələrinin dövlətlərinə əhəmiyyətli səviyyədə yar-

dımlar göstərirlər və bununla əlaqədar olaraq birgə layihələr re-

allaşdırırlar. Bu tədbirlərdə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, kənd 

təsərrüfatı regionlarında ailə təsərrüfatlarının, fərdi sahibkarla-

rın, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin, fermer təsərrüfatla-

rının tarazlı və davamlı inkişafının təmin edilməsi, ərzaq bol-
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luğunun yaradılmasında və kənd əhalisinin məşğulluğunun tə-

min edilməsində onların rolunun artırılması proseslərinə daha 

çox diqqət yönəldirlər.  

Başlıca məqsəd, ərzaq bolluğunun yaradılmasında bütün 

mövcud potensialdan maksimum səmərəli istifadənin təmin 

olunması, ölkə əhalisinin ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinin daha da 

yaxşılaşdırılması üçün münbit şəraitin formalaşdırılmasından 

ibarətdir. Təqdirəlayiq hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, bu tip 

mühüm fəaliyyət istiqamətləri üzrə milli və beynəlxalq layihələr 

çərçivəsində 106 ölkəyə konkret yardımlar göstərilməsi və hə-

min ölkələrdə ərzaq əlçatanlığının az da olsa yaxşılaşdırılması 

təmin olunmuşdur. 1995-ci ildən etibarən Ərzaq və Kənd Təsər-

rüfatı Təşkilatı bu tip fəaliyyət istiqamətləri üzrə əhəmiyyətli və 

səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsində dünya ölkələrinə sis-

temli və ardıcıl şəkildə yardımlar göstərməkdədir. Həmin təd-

birlər nəticəsində, yoxsulluqdan əziyyət çəkən əksər ölkələrdə 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında mütərəqqi dünya təcrü-

bəsinin tətbiqi genişləndirilmiş, bu sahələrə müasir texnologiya-

ların və daha münasib, həmçinin milli inkişaf xüsusiyyətlərini 

nəzərə alan idarəetmə metodlarının tətbiqi prosesləri intensiv-

ləşdirilmişdir. 

 Bu ölkələrdə xüsusi ərzaq təhlükəsizliyi proqramlarının re-

allaşdırılması məqsədi ilə 890 mln. ABŞ dolları həcmində maddi 
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yardımlar göstərilmiş və həmin ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahə-

lərinin ilkin inkişaf meyillərinin dəyərləndirilməsi, perspektivlə-

rin obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi və prioritet istiqamətlə-

rin müəyyənləşdirilməsi proseslərinə əhəmiyyətli töhfələr veril-

məsinə nail olunmuşdur. Sonrakı proseslərdə, ölkələrin kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin perspektivli inkişaf istiqamətlərinin müəy-

yənləşdirilməsindən çox, daha geniş həcmli layihələrin reallaşdı-

rılmasına üstünlük verilmişdir.  

Bu tip layihələr milli proqramlar və regional proqramlar çər-

çivəsində yoxsulluqdan əziyyət çəkən ölkələrin əhalisinin ərzaq 

əlçatanlığı problemlərinin nisbətən aradan qaldırılmasında xeyli 

səmərə vermişdir. Bu tədbirlər çərçivəsində 20-dən çox ölkə ar-

tıq öz Milli Proqramlarını inkişaf etdirməyə başlayıb və daha 40 

ölkə bununla əlaqədar olaraq potensial imkanların qiymətləndi-

rilməsi prosesləri üzrə birgə əməkdaşlıq fəaliyyətini davam etdi-

rirlər.  

Maraqlıdır ki, bu proqramlardan heç biri digərinə bənzəmir, 

çünki onlar müxtəlif ölkələrin xarakterik inkişaf xüsusiyyətləri-

ni, ərzaq məhsullarına olan tələblərin və ehtiyacların səviyyəsi-

ni, ölkə əhalisinin ənənəvi məşğuliyyət istiqamətlərini nəzərə al-

maqla hazırlanmışdır. Bununla belə, bu tip layihələrin və proq-

ramların hamısında əsas hədəf kimi Minilliyin İnkişaf Hədəflə-

rində nəzərdə tutulan starteji məsələlərin həllinə nail olunması 
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götürülmüşdür.  

Bu məqsədlərlə, layihə çərçivəsində kənd təsərrüfatı sahələ-

rinə investisiyaların cəlbi proseslərinin sürətləndirilməsi, kənd 

regionlarında infrastruktur şəbəkəsinin yaradılması, mövcud 

maddi-texniki bazanın yenilənməsi, istehsal və sosialyönlü təd-

birlərin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi və s. məqsədlər üçün 

maliyyə vəsaitlərinin həcminin artırılması daha çox diqqət mər-

kəzində saxlanılır. Milli layihələr və ya ölkə proqramları üzrə ay-

rılan vəsaitlərin həmin ölkələrin mühüm ərzaq məhsullarına 

olan tələbatından və bu istiqamətlər üzrə prioritet vəzifələrin-

dən asılı olaraq  30 milyon -  2, 2 milyard ABŞ dolları arasında 

dəyişmişdir. 

Bir çox dövlətlər özlərinin kənd təsərrüfatı sektorunun inki-

şafında ayrı-ayrı məhsulların istehsalının artırılmasına üstünlük 

verdiyi halda, digər qrup ölkələr əlavə dəyər zənciri üzrə bu isti-

qamətdə fəaliyyətinin genişləndirilməsində maraqlıdırlar. Əsas 

məqsəd isə, ərzaq bolluğunu yaratmaq və ərzaq əlçatanlığını tə-

min etməkdən ibarətdir. Məsələn, Meksikada ərzaq çatışmazlığı 

müşahidə olunan və qeydə alınan əyalətlərdə, ərazilərdə kənd 

təsərrüfatı təyinatlı müəssisələrin fəaliyyətinin gücləndirilməsi 

və onlara texniki dəstəyin göstərilməsi tədbirləri mexanizmləri 

mövcuddur.  

Bu məqsədlə, Meksika hökuməti Ərzaq əlçatanlığı üzrə Stra-



173 

 

teji Proqram hazırlamış və reallaşdırılması üçün kompleks təd-

birlər müəyyənləşdirmişdir. Tamamilə Meksika hökuməti tərə-

findən maliyyələşdirilən bu proqram konkret hədəflər istiqamə-

tində hazırlanmış və hökumət tərəfindən bu proqramın yerinə 

yetirilməsi üçün zəruri addımların ardıcıl və kompleks şəkildə 

atılması hesabına bu istiqamətdə müsbət nəticələrə nail olun-

muşdur. 

 Digər bir ölkədə - Sierra Leonda Millətin Təminatı Əmə-

liyyatı çərçivəsində Ərzaq əlçatanlığı üzrə Milli Proqram ölkədə 

bu sahədə olan problemlərin həllində böyük səmərə vermişdir. 

Ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə yaradılan bu proqramın icrası 

dövlət tərəfindən ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanılır.  

Bu proqram çərçivəsində kənd təsərrüfatı sahələrinin inki-

şaf etdirilməsi, ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsa-

lının genişləndirilməsi, ərzaq tədarükü və ehtiyatlarının yaradıl-

ması, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi üzrə genişmiqyaslı 

tədbirlər həyata keçirilir. Hökumət bu məqsədlərlə ölkənin kənd 

təsərrüfatının intensiv inkişaf etdiyi regionlarında zəruri infra-

strukturun qurulması, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi 

məsələlərinə də kompleks yanaşmanı təmin edir. Digər maraqlı 

bir yanaşma, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və İtaliyanın 

dəstəyi ilə Sakit Okean regionunda 14 ada ölkəsi ilə birlikdə həy-

ata keçirilən Ərzaq Əlçatanlığı üzrə Regional Proqramla bağlıdır. 
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 Belə ki, bu proqramın əsasında ada ölkələrində ərzaq təmi-

natı problemlərinin yerli resurslar hesabına həll edilməsi və bu-

nunla əlaqədar olaraq qida və ərzaq məhsulları istehsalının daha 

səmərəli yollarının və variantlarının işlənib hazırlanması yer al-

mışdır. Bu proqram əsas etibarı ilə ərzaq məhsullarının ada öl-

kələrinə idxalını azaltmağa yönəldilmişdir. Proqramın beynəl-

xalq təşkilatlar və İtaliya hökuməti tərəfindən sabit şəkildə dəs-

təklənməsi hesabına yerli fermerlərin və balıqçıların ərzaq hasi-

latı üzrə milli bazarlarda mövqeyinin və rəqabətqabiliyyətliliyi-

nin gücləndirilməsi təmin olunmuşdur.  

Başqa bir misal Cənub-şərqi Asiya ölkələrində həyata keçiri-

lən milli və regional proqramlarla bağlıdır. Belə ki, bu qeyd olu-

nan regionda Çin və Filippin mütəxəssislərinin fəal iştirakı ilə 

hazırlanan proqramlarda region əhalisinin mühüm ərzaq növlə-

rinə olan tələbatının ödənilməsi istiqamətində daha təsirli təd-

birlərin görülməsi məsələləri öz əksini tapmışdır.  

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı bu kimi milli proqramla-

rın hazırlanması, həmin proqramlar üzrə tədbirlərin planlaşdı-

rılması və icra edilməsi ilə əlaqədar olaraq, proqram iştirakçısı 

olan ölkələrin hökumətlərinə konkret köməkliklər göstərir, tex-

niki və təşkilati məsləhətlər verir, vacib məsələlər üzrə mütəxəs-

sislərin mübadiləsini reallaşdırır və icra olunan proqramların el-

mi cəhətdən əsaslandırılmasını təmin edir. 
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Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada kənd təsərrüfa-

tı məhsullarının istehsalı üzrə real vəziyyətin kompleks təhlilini 

və qiymətləndirilməsini aparmaqla, bununla bağlı dünya ölkələ-

rini bu sahədəki mövcud vəziyyətlə əhatəli şəkildə məlumatlan-

dırır, informasiya və statistika bazası formalaşdırır və dünyada 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə yenilikləri bölüşür, 

tendensiyaları müəyyənləşdirir, bu tendensiyalarla bağlı pro-

qnozlar hazırlayır, əlavə tədbirlər görülməsi üçün dünya ölkələri 

ilə əməkdaşlığı genişləndirir. 

 Bunlarla bərabər, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı kiçik 

və orta biznes subyektləri, fermer təsərrüfatları əsasında inkişaf 

edən kənd təsərrüfatı sahələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi 

tədbirlərini həyata keçirir və bununla da dünyada yoxsulluğun 

azaldılmasına, ərzaq əlçatanlığının yaxşılaşdırılmasına əhə-

miyyətli töhfələr verir.  

 Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı təbii fəlakətlər və həm-

çinin insan fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ərzaq qıtlığına gətirib çı-

xaran halların və proseslərin xüsusiyyətlərindən çıxış etməklə, 

bu istiqmətlərdə daha səmərəli mexanizmlərin işlənib hazırlan-

ması, ehtiyatların yaradılması, dünya ölkələrinə yardımların 

göstərilməsi problemlərini əsasən tənzimləyə biləcək müasir 

fəaliyyət konsepsiyası formalaşdıra bilmişdir.   

Xüsusi ilə, dünyanın yoxsul ölkələrində kənd yerlərində ya-
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şayan insanların dolanışıqlarında əhəmiyyətli səviyyədə irəlilə-

yişlərə nail olmaq üçün görülən tədbirlərin səmərəliliyini artır-

maq, bunlarla əlaqədar mexanizmlərin məhsuldarlığını təmin et-

mək məsələlərinə daha çox önəm verilir. Kənd təsərrüfatı isteh-

salçıları və ilk növbədə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsa-

lında daha çox önəm kəsb edən fermer təsərrüfatlarının maksi-

mum məhsuldar işləməsinə münbit şəraitin yaradılmasında 

BMT-nin müvafiq agentliklərinin də rolu böyükdür və onlar inki-

şaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı sektoruna planlı və 

razılaşdırılmış şəkildə uzun illər ərzində dəstək olurlar.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları bütün bu beynəl-

xalq qurumlar və agentliklərin, ixtisaslaşmış təşkilatların yardım 

və məsləhətlərindən istifadə etməklə bərabər, özlərinin ittifaqla-

rını da yaratmaqda maraqlılıq nümayiş etdirmişlər. Ərzaq məh-

sullarının davamlı istehsalı və bölüşdürülməsinin səmərəli təş-

kili ilə bərabər, dünyada mühüm ərzaq növlərinə olan tələbatda 

süni qıtlıq hallarının qarşısının alınması da bu baxımdan beynəl-

xalq təşkilatların, birliklərin və ittifaqların, dünya ölkələrinin bi-

rgə və razılaşdırılmış səylərini tələb edir.  

Ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi və gücləndirilməsi ilə 

bağlı Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının son dövrlərdəki 

layihələri dünyada bu istiqamətdə olan problemlərin həllində 

əhəmiyyətli sıçrayışa səbəb olmuşdur. Dünyada aclıqdan əziyyət 
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çəkən 1 milyarddan çox insanın problemlərinin həlli istiqamə-

tində dünya ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların birgə əmək-

daşlığını gücləndirməyi qarşısına məqsəd qoyan Ərzaq və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada tüğyan edən aclığa qarşı mübari-

zəni bütün vasitələrlə, o cümlədən virtual yolla gücləndirmək 

üçün “1 milyard ac insan” kampaniyasını təşkil etmişdir. Öz sarı 

fit loqosuyla tanınan “1 milyard ac insan” kampaniyası dünyada-

kı ac insanların probleminin daha geniş şəkildə dünya ölkələri-

nin və beynəlxalq təşkilatlarının diqqətinə, ümumilikdə dünya 

ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılmasında səmərəli bir tədbir ki-

mi qiymətləndirilmişdir. İnsanlar bu kampaniya çərçivəsində 

aclıq problemlərini və yoxsulluqdan əziyyət çəkən insanların 

aclıq içərisində üzləşdikləri çətinlikləri dünya ölkələri və beynəl-

xalq təşkilatların liderlərinin diqqətinə çatdırmaq üçün petisiya-

ların təşkilinə və imzaların toplanmasına imkan verən mexa-

nizmlər formalaşdırmışdır. Kampaniyanın loqosunda yer almış 

sarı fit arzuolunmaz vəziyyətdə, yəni dünyada bir milyard insa-

nın aclıq içərisində yaşamağa davam etməsi faktına qarşı “fit çal-

maq” üçün məcazi mənada işlədilir. 

 Bundan əlavə, kampaniya çərçivəsində sosial medianın fəal 

şəkildə həmrəylik göstərməsi və birləşməsi (Facebook, Youtube, 

Blogging və s.) və ənənəvi kütləvi, ictimai tədbirlər, plakatlar, 

reklam kampaniyaları da Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 
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dünya ölkələrinin liderlərinə və dünya ictimaiyyətinin nəzərinə 

çatdırdığı aclıq və yoxsulluq problemlərinin mahiyyətinin, dün-

ya cəmiyyəti üçün mənfi fəsadlarının daha geniş formada, əyani 

şəkildə təbliğatına imkan vermişdir. Kampaniya Ərzaq və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatı və Xoşməramlı Səfirlərin dəstəyi ilə “sarı 

fit”-i ön plana çıxaran əyləncə və idman tədbirlərindən fəal şəkil-

də istifadə etməklə dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu problem-

lərə yönəltməyə nail olmuşlar. Bir milyon imza yığmaqla və bu 

məqsəd üçün başlamış imza toplamaq petisiyasını təşkilatlan-

mış, həm də yüksək fəallıqla həyata keçirən bu təşkilatlar dünya 

ictimaiyyətinə problemin iç qatından gələn mənfi fəsadları geniş 

mənada çatdırmaq vəzifəsinin öhdəsindən gəlməyə nail olmuş-

lar. Şübhəsiz, belə bir səviyyədə tədbirlərin keçirilməsi və imza-

ların toplanması dünya liderlərini aclıqdan əziyyət çəkən insan-

ların problemlərinə daha çox həssaslıqla yanaşmağa və təxirəsa-

lınmaz tədbirlər görülməyə səsləyir.  

 Dünya ictimaiyyəti aydın formada və birmənalı şəkildə dərk 

etməlidir ki, bu dünyaya gələn və yaşamaq hüququ olan hər bir 

insanın davamlı şəkildə, təhlükəsiz formada ərzaq məhsullarına 

çıxış əldə etməkdə haqqı vardır, hüququ mövcuddur. İnsanlar 

əmək hüququna, işləmək, gəlir əldə etmək və özlərinin ehtiy-

aclarına uyğun qida və ərzaq məhsullarına sahib olmaq hüququ-

na malikdirlər. Mühüm ərzaq məhsullarına əlçatanlıq, həm də 
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insanların fəal və sağlam şəraitdə yaşamaq hüquqlarının əsas 

şərtlərindəndir. İnsanlar bu hüquqlarından davamlı və ardıcıl 

şəkildə istifadə etməkdə haqlıdırlar və bu amillər dövlətlərin, 

beynəlxalq təşkilatların diqqətindən heç vaxt yayınmamalıdır.  

Əgər bir insan belə aclıqdan əziyyət çəkirsə, həyəcan təbili 

çalınmalı, bu aclığa səbəb olan amillər təhlil olunmalı və ölkə 

əhalisinin ümumilikdə aclığına səbəb ola biləcək halların qarşısı 

etibarlı dövlət siyasəti mexanizmləri və tədbirləri ilə alınmalıdır.   

2009-cu ildə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı insanların 

ərzaq hüququ məsələsinə yanaşmada yeni strateji baxışları və 

mexanizmləri inkişaf etdirərək, bütün dünya ölkələrinin liderlə-

rinə və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə, dünya ictimaiyyəti-

nə bu hüququn qorunması və gücləndirilməsi üzrə çağırışlar et-

di, həlledici addımlar atdı.  

Belə ki, 1966-cı ildə BMT tərəfindən hazırlanmış Ərzaq Hü-

ququ Sazişini 160 ölkənin imzalamasına baxmayaraq, bu istiqa-

mətdə görülən tədbirlərin səmərəsi o qədər də yüksək olmamış-

dır və bu istiqamətdə dünya ölkələrinin fəallığını artırmaq za-

manının çatdığı qənaətinə gəlinmişdir. 

Qeyd edək ki, bundan əvvəl 1996-cı ildə Dünya Ərzaq Sam-

mitində Roma Fəaliyyət Planında ərzaq hüququ məsələsinə və 

bunlarla bağlı problemlərə ciddi şəkildə toxunulmuşdur. Daha 

sonra, 2002-ci ildə təşkil olunan Dünya Ərzaq Sammiti Ərzaq və 
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Kənd Təsərrüfatı Təşkilatına üzv olan ölkələrin ərzaq hüququ 

təşəbbüslərini gücləndirmək cəhdlərinə dəstək olacaq könü-

llülük prinsipləri üzrə təlimatlar toplusunun hazırlanması məq-

sədi ilə beynəlxalq işçi qrupu yaratmağa çağırmışdır. Nəhayət, 

2004-cü ildə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Şurası tərə-

findən həmin toplu qəbul edildi və bu topluda yer almış prinsip-

lərin, meyarların, könüllülük əsasında aclıq probleminə veri-

ləcək töhfələrin geniş spektrdə xarakteristikası, şərhi və mühüm 

aspektləri verilmişdir. 

Sonrakı illərdə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının ərzaq 

hüququ bölməsi bu təşkilata üzv ölkələr və dünyanın beynəlxalq 

maraqlı təşkilatları, birlikləri, qurumları ilə birlikdə bu istiqa-

mətdə maarifləndirici tədbirlərin miqyasını genişləndirməyə ça-

lışmışdır. Bu məqsədlə beynəlxalq seminarlar, konfranslar, regi-

onal tədbirlər, ölkə təlimləri təşkil edilir, texniki ekspertiza apa-

rılır, məsləhətlər verilir və nəticədə aclıq problemlərinin həlli 

üzrə qlobal vahid platformanın hazırlanması istiqamətində milli 

işlər görülür. 

 Bundan əlavə, dünya ölkələrində ərzaq hüququ problemlə-

rinə yanaşmalarla bağlı məsələlərin milli qanunvericilik, stra-

tegiyalar, iqtisadi siyasət mexanizmləri və proqramlar hazırla-

narkən mütləq şəkildə nəzərə alınmasına diqqət yönəldilmişdir.  

Qeyd edək ki, Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin qəbul olunduğu 
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2000-ci ildən bəri beynəlxalq inkişaf kontekstində ərzaq əlça-

tanlığının səviyyəsinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli irəliləyişə 

nail olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələri və donor 

təşkilatlar yoxsulluq, aclıq, kənd təsərrüfatı və ərzaq təminatının 

həll edilməsi problemləri arasındakı əlaqələrin əhəmiyyətini və 

sahələrarası tarazlı inkişafın vacibliyini xüsusi dərk edərək, 

əsaslı tədbirlərin görülməsinə, səmərəli mexanizmlərin tətbiqi-

nə imkan verən birgə fəaliyyət istiqamətləri üzrə genişmiqyaslı 

işlər aparmışdır. 

 Bu proseslərə iri təsərrüfatlar və müəssisələr ilə bərabər, 

kənd yerlərində yaşayan və fəaliyyət göstərən kiçik və orta biz-

nes subyektləri, fermerlər, ailə təsərrüfatları daha geniş şəkildə 

cəlb olunmuşlar. Ərzaq məhsulları üzrə təminatın davamlılığının 

gücləndirilməsi, ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, ər-

zaq bolluğuna nail olunması məsələləri 2015-ci ildən sonrakı 

dövrlərdə də daha fəal şəkildə - Davamlı İnkişaf Hədəfi Struktu-

runda əsas müasir və səmərəli fəaliyyət istiqamətlərindən biri 

kimi baxılır. 

 Bütün bunlar dünyada ərzaq bolluğunun yaradılması, bu 

məqsədlərlə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının maksimum 

səmərəli təşkili baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Aparıl-

mış araşdırmalar və müəyyənləşdirilmiş fəaliyyət istiqamətləri-

nə adekvat olaraq Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin iki əsas meyarı 
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üzrə fəaliyyət prinsipləri daha da gücləndirilmişdir: bir tərəfdən 

beynəlxalq təşkilatlar qlobal şəraitdə aclıq problemlərinin həlli-

nə bütün dünya ictimaiyyətinin diqqətini yönəltməyə nail oldu-

lar, digər tərəfədən isə bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığın 

müasir istiqamətlərinin formalaşdırılmasında və inkişaf etidiril-

məsində ümumi razılığa gəldilər.  

Hələ 2008-ci ildən başlayan “ərzaq böhranı” məsələlərinə 

dərindən və kompleks baxılması proseslərindən sonra bu pro-

blemə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin və dünya ictimaiyyətinin 

diqqətini daha dərindən artırmaq zərurəti ortaya çıxmışdır. Bu-

nunla əlaqədar olaraq, inkişaf etmiş ölkələrin sammitlərində və 

toplantılarında ərzaq çatışmazlığı və aclıqla bağlı qlobal pro-

blemlərin həlli üzrə yeni öhdəliklərin götürülməsinin vacibliyi 

və bununla əlaqədar təşəbbüslər artmağa başlamışdır. Bütün 

bunların nəticəsi olaraq, 2015-ci ildən sonrakı dövrlərdə bu pro-

blemlər üzrə dünya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatların birgə 

fəaliyyətindən daha çox müsbət tendensiyalar müşahidə olun-

muşdur və hədəflərin bir istiqamətə - dünyada aclıq problemi-

nin həll edilməsinə, ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasına yö-

nəldilməsi daha çox diqqət çəkmişdir.  

Bu istiqamətlərdə Dünya Bankının müasir və nisbətən yeni 

təşəbbüsləri də təqdirəlayiqdir və diqqət çəkir. Belə ki, ərzaq 

bolluğunun gücləndirilməsi, aclıq və yoxsulluq səviyyəsinin aşa-
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ğı salınması, işsizliyin azaldılması, əhalinin gəlirlərinin artırıl-

ması, ərzaq əlçatanlığına şəraitin yaradılması kimi bir-biri ilə 

bağlı olan problemlərin kompleks baxılması və həlli istiqamətin-

də kənd təsərrüfatı sahələrinin, kənd yerlərinin və regionlarının, 

ərazilərin, fermer təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı və aqrar-sə-

naye müəssisələrinin balanslı inkişafının təmin edilməsi proses-

lərinə əhəmiyyətli töhfələr verilməsi istiqamətində xeyli işlər 

görülmüşdür. Çevik və operativ maliyyə-kredit mexanizmləri, 

texniki dəstək alətləri, idarəetmə sistemlərinin səmərəliliyinin 

artırılması əksər dünya ölkələrində kənd təsərrüfatı sahələrinin 

əlavə dəyər zənciri üzərində çoxşaxəli inkişafına imkan vermiş-

dir. Nəticədə, kənd rayonlarının iqtisadi fəallığı xeyli artmış, əra-

zilərin reabilitasiyası, iqtisadi inkişafı təmin olunmuş, burada 

cəmlənmiş əmək resurslarından və təbii ehtiyatlardan maksi-

mum səmərəli istifadəyə əlverişli şərait yaradılmış, sosial-iqtisa-

di problemlərin həlli istiqamətində potensial güclənmiş, yoxsul-

luq səviyyəsi azaldığından əhalinin ərzaq əlçatanlığı istiqamətin-

də önəmli irəliləyişlərə nail olunmuşdur.  

Qeyd edək ki, 2010-cu il Minilliyin İnkişaf Hədəfləri Məruzə-

sində ötən onillikdə əldə olunan qlobal nailiyyətlərin xronologi-

yası aşağıdakı kimi verilmişdir:  

- 1990-cı ildən bəri inkişafda olan regionlarda Minilliyin İnki-

şaf Hədəflərinin aclıqdan əziyyət çəkən insanların sayını yarıya 
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endirmək hədəfinə doğru müəyyən inkişafa nail olunmuşdur; 

 - Dünyada zəif qidalanan insanların sayı 1990-1992-ci illər-

dəki 20 faiz səviyyəsindən 2005-2007-ci illərdə 16 faizə qədər 

enmişdir; 

- 2000-2002-ci illərdən etibarən ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsində prioritet inkişaf istiqamətləri gözlənilən səviyyədən 

aşağı olmuşdur. Belə ki, görülmüş tədbirlər dünyada aclıqdan 

əziyyət çəkən və zəif qidalanan insanların sayını azaltmağa ki-

fayət etməmişdir;  

- 2005-2007-ci illərdə dünyada 830 milyon insan hələ də la-

zımi səviyyədə qidalanma imkanlarına malik olmamış və aclı-

qdan əziyyət çəkmişdir. Müqayisə üçün, bu rəqəm 1990-1992-ci 

illərdə 817 milyon olmuşdur;  

- 2008-ci ildəki ərzaq qiymətlərinin kəskin şəkildə artması 

nəticəsində ərzaq əlçatanlığı daha da çətinləşmişdir və dünya 

maliyyə böhranının baş verməsi səbəbindən  bu istiqamətdə 

problemlər xeyli artmışdır;  

- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatının hesablamalarına görə zəif qidalanan insanların sayı 

1 milyardı keçə bilər və s. 

Şübhəsiz, bu qeyd olunan problemlərin hər biri uzunmüd-

dətli ciddi yanaşmanı və dünya birliyinin problemin nə dərəcədə 
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qlobal səviyyədə olduğunu anlamağın vacibliyini göstərir. Am-

ma, ümumilikdə keçən dövr ərzində dünyada ərzaq əlçatanlığı-

nın təmin edilməsində görülən işlərin ümumi səmərəsi və nə-

ticələri bu qeyd olunan çatışmazlıqlardan daha çoxdur.  

Digər tərəfdən, artıq beynəlxalq təşkiatlar, dünya ölkələrinin 

dövlətləri daha yaxşı anlayırlar ki, bu sahədəki problemlərin sis-

temli həllinin təşkilində heç bir məsələni sonrakı dövrlərə saxla-

maq olmaz və tələb olunan tədbirlərin reallaşdırılması istiqamə-

tində birgə işlər gücləndirilməlidir. Bu məqsədlərlə müasir yük-

sək texnologiyaların imkanlarından da istifadə etməklə daha ge-

nişmiqyaslı tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi vacib 

şərtlərdəndir.  

Ərzaq Suverenliyinin tam mənada təmin edilməsi məqsədi 

ilə Beynəlxalq Planlaşdırma Komitəsi kiçik fermer təsərrüfatları-

nın dünyanın qida məhsullarına olan tələbatının təmin edilmə-

sində və dünya əhalisinin ərzaq əlçatarlığının yüksəldilməsində 

daha fəal olmalarını vacib sayır. 

 Bununla yanaşı, İnkişaf üzrə Kənd Təsərrüfatı, Elm və Tex-

nologiyanın Beynəlxalq Qiymətləndirilməsi (IAASTD) məruzə-

sində qeyd olunur ki, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının 

modelləşdirilməsi və bu sahədə cəmlənmiş kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin fəallığının artırılması məsələlərinə daha çox elm 

və texnologiyaların son nailiyyətləri kontekstində baxılması 
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məqsədəuyğun hesab olunur. Belə olduğu təqdirdə daha çox ər-

zaq və qida məhsullarının istehsal edilməsi, ehtiyatlarının yara-

dılması və ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi imkanları artar.  

Eyni zamanda daha təhlükəsiz və kimyəvi qatqıları az olan 

ərzaq məhsullarının istehsalını genişləndirmək mümkündür. Ər-

zaq məhsullarının istehsalının genişləndirilməsi istiqamətində 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf xüsusiyyətləri, resurs poten-

sialı və ərazilərin biomüxtəlifliyi mütləq şəkildə nəzərə alınmalı-

dır. Bu cür yanaşma kənd təsərrüfatı sahələrinin istehsalı üzrə 

daha müasir yanaşmaların, istehsal, istehlak mədəniyyətlərinin 

formalaşdırılmasının yeni aspektlərini ortaya çıxarır, ərzaq is-

tehsalçıları ilə istehlakçıları arasında olan münasibətlərin səmə-

rəliliyini artırır, ərzaq təminatı problemlərinə baxışları daha 

mütərəqqi edir, problemlərin həllinə dövlət və vətəndaş məsu-

liyyəti yüksəlir, ölkələr bu problemlərin həlli məqsədi ilə beynəl-

xalq əməkdaşlıqda daha maraqlı olurlar, ərzaq suverenliyinin və 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün daha etibarlı yollar 

axtarırlar, məhsuldar mexanizmlər hazırlayaraq onların tətbiqi 

istiqamətində uzunmüddətli dövrə hesablanmış strateji tədbir-

lərin reallaşdırlmasına başlayırlar, digər dünya ölkələri ilə bir-

likdə ərzaq əlçatanlığının həll edilməsində, ərzaq suverenliyinin 

qorunmasında, aclıq, yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınmasında 

daha çox fəallıq göstərirlər və çağırışlar edirlər.   
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Davamlı inkişaf və tərəqqi kontekstində ərzaq əlçatanlığı 

Dünyanın bir çox ölkələrində və müxtəlif ərazilərində ərzaq 

əlçatanlığının yaxşılaşdırılması məqsədilə aparılan tədbirlər və 

Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin qəbul edilməsindən sonrakı dövr-

lərdə reallaşdırılan işlər nəticəsində əhəmiyyətli nəticələr əldə 

olunmuşdur. Amma bununla belə, dünya ölkələrində bu istiqa-

mətdə problemlər qalmaqdadır və bu baxımdan, ərzaq əlçatan-

lığı kimi mürəkkəb problemin daha təsirli tədbirlər kontekstin-

də baxılması, dünya iqtisadiyyatının davamlı inkişaf və tərəqqi 

prinsiplərindən çıxış etməklə sürətləndirilməsi çağırışları hələ 

də qalmaqdadır.  

Davamlı inkişaf və ərzaq əlçatarlığı arasındakı qarşılıqlı əla-

qənin baxılması və qiymətləndirilməsi, ilk növbədə dünya əhalisi-

nin təmiz, təhlükəsiz qida məhsulları ilə təminatı ilə bərabər, 

kənd təsərrüfatının inkişafının genişləndirilməsi ilə əlaqədar ola-

raq tədbirlərin icrasında torpaqdan və digər təbii resurslardan 

səmərəli istifadənin gözlənilməsi, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın in-

kişafı üzrə maraqların balanslaşdırılması, milli iqtisadi inkişaf 

maraqlarına zidd olan tendensiyaların aradan qaldırılması, ölkə-

nin iqtisadi təhlükəsizliyi kontekstində ərzaq təhlükəsizliyi məsə-

lələrinin ən yüksək səviyyədə baxılması və dəyərləndirilməsi, 

əhalinin işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması tədbirləri-

nin genişləndirilməsi və s. nəzərə alınmalı, qiymətləndirilməlidir. 
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 Bunlarla əlaqədar olaraq Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin bir 

qrupu Şəkil 8-də öz əksini tapmışdır.  

 

Şəkil 8. Millenium İnkişaf Hədəfləri. Mənbə: UNDP, 2013. 

 

Qeyd edək ki, ərzaq əlçatanlığına tam mənada nail olmaq 

üçün elmi-texniki yeniliklər, biliklər və sosial-iqtisadi siyasət 

arasında güclü inteqrativ yanaşmalar ərzaq əlçatanlığının vacib 

prinsiplərinin qorunması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi bir çox amillərə xüsusi 

diqqət yetirilməsini, o cümlədən davamlı inkişaf, dayanıqlı iqti-

sadi sistemin və milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılma-

sını, bu proseslərdə elm və texnologiyaların son nailiyyətlərin-

dən fəal istifadə edilməsini şərtləndirir. Digər tərəfdən,  ərzaq əl-

çatanlığının təmin olunmasında müəyyən xarici və daxili təhlü-
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kələrin genişlənməsi bütün dövrlərdə olmuş, mövcuddur və gə-

ləcəkdə də bu kimi tendensiyalardan qaçmaq mümkün olma-

yacaqdır.  

Çünki, kənd təsərrüfatının genişləndirilməsi, burada sənaye-

ləşmə səviyyəsinin artması yeni emal müəssisələrinin tikilməsi-

ni, infrastruktur şəbəkəsinin yaradılmasını tələb edir. Bunlar isə 

öz növbəsində torpaq, su mənbələrinə, meşə fonduna və ölkənin 

biomüxtəlifliyinə, florasına, faunasına, ərtaf mühitinə mənfi təsir 

göstərir, ekoloji sistemin balansını pozur və cəmiyyətlə iqtisadi 

inkişaf prosesləri arasında gərginliyə səbəb olan ziddiyyətlər ya-

radır, aparılan yeniliklərin, tədbirlərin əhəmiyyətini kiçildir, 

dövlətin bu sahədəki iqtisadi siyasətinin əsasını sarsıdır, dövlət-

lə cəmiyyət arasında qarşılıqlı anlaşma və etimad mühitini zəif-

lədir, nəticədə isə görülən işlərin məhsuldarlığı aşağı düşür, pro-

qnozlar özünü doğrultmur.  

Xarici amillər sırasında isə dünya bazarlarındakı rəqabətin 

səviyyəsi, iqtisadi, maliyyə, valyuta qeyri-sabitliyi, kredit resurs-

larına çıxışların mürəkkəbləşməsi, məhsulların qiymətləri və 

dünya bazarlarına çıxarılması üzrə 1994-cü ildə Dünya Ticarət 

Təşkilatı səviyyəsində qəbul edilmiş meyarların və prinsiplərin 

dövlətlər tərəfindən gözlənilməməsi, qeyri-bərabər ticarət söv-

dələşmələrinin artması, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı problemlə-

rin çoxalması, digər təbii amillərin kənd təsərrüfatı məhsulları-
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nın istehsalına edə biləcəyi mənfi təsirin yüksək olması və s. da-

ha çox yer almışdır.  

Ərzaq əlçatanlığının baza prinsiplərinin qorunmasında və 

bununla əlaqədar mühüm tədbirlərin kompleks şəkildə baxılma-

sında davamlı inkişaf mexanizmlərinin və yanaşmalarının, bu is-

tiqamətdə mütərəqqi təcrübənin rolu böyükdür. Belə ki, ölkə re-

surslarından qənaət rejimində istifadənin təşkili, ekoloji prob-

lemlərin həllinə sistemli yanaşmanın təmin edilməsi, ekoloji-iq-

tisadi aspektlərin balanslaşdırılması, milli resurslardan istifadə 

proseslərində ətraf mühitlə bağlı problemlərə etinasız yanaşma-

lara yol verilməməsi, regionlararası iqtisadi inkişaf fərqlərinin 

aradan qaldırılması, yüksək texnologiyalar əsasında kənd təsər-

rüfatı və aqrosənaye kompleksi müəssisələrinin müasir şəbəkə-

sinin yaradılması vacib şərtlərdəndir. Tükənən resurslarla mü-

nasibətdə, həmçinin təbii nemətlərlə, təbiətlə bağlı bütün sahə-

lərdə gələcək nəsillərin maraqları mütləq şəkildə qorunmalı, 

bunlarla əlaqədar görülən tədbirlər obyektiv reallıqlardan çıxış 

etməklə qiymətləndirilməli, icra və nəzarət mexanizmləri maksi-

mum səviyyədə optimallaşdırılmalıdır. 

Davamlı iqtisadi inkişafın və iqtisadi tərəqqinin sürətləndi-

rilməsi ilə ərzaq əlçatanlığının səviyyəsinin yüksəldilməsində 

üzvi əlaqənin geniş spektrləri diqqət çəkir. Belə ki, bu proseslər-

də fərdi insanlardan tutmuş ən ali dövlət srtukturuna kimi qu-
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rumlar özlərinin fəaliyyəti ilə bir-birini tamamlayır, ölkənin da-

vamlı iqtisadi inkişafına, iqtisadi tərəqqisinə öz töhfəsini verir, 

ərzaq məhsullarının istehsalının və çeşidinin artırılması proses-

lərində fəal iştirak edir və son nəticədə əhalinin əhəmiyyətli his-

səsinin ehtiyacı olduğu ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsinə 

ümumi səy göstərirlər.  

Davamlı iqtisadi inkişafa yönəldilmiş səylər bütün səviyyə-

lərdə - regional, dövlət, ailə və fərd səviyyələrində daha kom-

pakt - vahid fəaliyyət çərçivəsində birləşdikdə yüksək nəticələ-

rin əldə edilməsi üçün münbit şərait yaranır. Bu halda davamlı 

iqtisadi inkişafın və tərəqqinin təmin edilməsi, bu müstəvidə öl-

kənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, ərzaq əlçatanlığı-

nın yaxşılaşdırılması daha da reallaşır və bununla əlaqədar ola-

raq kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı, iqtisadi sistemin daya-

nıqlı mexanizmlərinin dövriyyəyə cəlb edilməsi, davamlı şəkildə 

və geniş həcmdə ərzaq məhsullarının istehsalının təşkili, qida 

təhlükəsizliyi tədbirlərinin görülməsi, ehtiyat ərzaq fondlarının 

yaradılması tədbirlərinin həyata keçirilməsinə geniş imkanlar 

formalaşır.  

Görülən tədbirlər, iqtisadi və sosial rifah baxımından davam-

lılıq və dayanıqlılıq əhalinin mühüm ərzaq məhsullarına çıxışını 

asanlaşdıra və onların ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinin yüksəldil-

məsinə əlverişli şərait yaradar. Bunun üçün sosial-iqtisadi inki-
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şafın davamlı və dayanıqlı olması vacib şərtlərdəndir və bu sıra-

da üç amilin - sosial, iqtisadi və mühit amilinin  kompleks şəkil-

də nəzərə alınması ölkə əhalisinin ərzaq əlçatarlığının sabitləş-

dirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər.  

Bunlarla bərabər, 2009-cu ildə Davamlı Qlobal Ərzaq əlça-

tanlığı üçün Beş Roma Prinsipinə konkret şəkildə əlavə edilən 

uzunmüddətli zaman ölçüsünün tələbləri də nəzərə alınmalıdır. 

Bu tələb ilk növbədə adekvat ərzaq hüququnun mütərəqqi şəkil-

də dərk edilməsi də daxil olmaqla aclıq və yoxsulluğun əsas sə-

bəblərinin aradan qaldırılması məqsədilə ən həssas məqamlara: 

1) orta səviyyəli və uzunmüddətli davamlı kənd təsərrüfatı, ər-

zaq əlçatanlığı, qidalanma və kənd yerlərində inkişaf proqramla-

rının təşkilinə, aclığa son qoymaq tədbirlərinin genişləndirilmə-

sinə; 2) ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərə 

sistemli yanaşmanın təşkilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən iba-

rətdir.  

Məlumdur ki, Minilliyin İnkişaf Hədəflərində ərzaq əlçatan-

lığı məsələsinə ilk Hədəfdə toxunulmuşdur və qeyd edilmişdir 

ki, ifrat yoxsulluğa və aclığa son qoyulması əsas hədəfdir. Bun-

dan əlavə, kənd təsərrüfatı və kənd yerlərində inkişafla əlaqədar 

məsələlər, ətraf mühitin davamlı inkişaf prinsipləri əsasında qo-

runması üzrə qlobal tərəfdaşlıq meyarları 7-ci və 8-ci Hədəflər-

də verilmişdir. 
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 Bunlarla belə, kənd təsərrüfatının inkişafı məsələlərinə 

məhdud çərçivədə və istiqamətdə baxılması məqsədəuyğun 

sayılmamışdır və bunlara ayrıca olaraq toxunulmamışdır. Minil-

liyin İnkişaf Hədəflərinin ardınca davamlı kənd təsərrüfatı və ər-

zaq əlçatanlığı məsələlərini əhatə edəcək yeni hədəflərin 

müəyyənləşdirilməsində isə dünya ölkələrinin liderləri arasında 

ümumi razılıq əldə olundu.  

Buna görə də, 2014-cü ildə Rio+20 konfransında dünya li-

derləri 2015-ci ildən sonrakı inkişaf hədəflərini və məqsədlərini 

- Davamlı İnkişaf Hədəflərinin planını və əsas hədəflərini hazır-

lamaq barəsində razılığa gəldilər. Bunlarla əlaqədar olaraq, qlo-

bal və dövlət səviyyələrində tərəfdaşların məsləhətləşmələri, 

çoxsaylı beynəlxalq seminarlar, bəyanatlar, BMT-nin ixtisaslaş-

mış təşkilatları və qeyri-hökumət təşkilatlarının məruzələri, ən 

yüksək səviyyəli dövlət xadimləri, siyasətçilər, dünya məşhurla-

rı, alimlər və mütəxəssislər də bu istiqamətlərdə öz töhfələrini, 

fikirlərini və təkliflərini vermiş, problemlərin həlli üçün səylər 

göstərmişlər. Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində dünyada 

aclığa son qoymaq hədəfi kalori qəbulunun həcmi ilə də sıx 

bağlıdır və bununla əlaqədar olaraq,  Davamlı İnkişaf Hədəfləri 

içərisində ərzaq məhsullarının qidalanma dəyərinə də xüsusi 

diqqətin yetirilməsi vurğulanmışdır. Davamlı İnkişaf Hədəfləri 

bütün dünya ölkələrinə və hər bir insana aid olduğu halda, Mi-
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nilliyin İnkişaf Hədəfləri əsasən yoxsul ölkələri əhatə edir. 2015-

ci ildən sonrakı inkişaf hədəfləri Minilliyin İnkişaf Hədəflərindən 

daha fərqli olaraq, yeni bir yanaşma tərzilə fərqlənir. Bu fərq yal-

nız hədəflər çərçivəsində deyil, həmçinin Davamlı İnkişaf Hədəf-

lərinin yoxsulluğun əsas səbəblərini və davamlı inkişafa mane 

olan baryerləri  müəyyənləşdirməklə, qarşıya qoyulan hədəflərdə 

dəyişikliklər edilməsindən ibarətdir.  Müxtəlif səbəblərdən ərzaq 

çatışmazlığının yaranması hallarına qarşı tədbirlərin görülməsi, 

sosial mühitdən qeyri-qanuni təcrid olunanların ərzaq əlçatan-

lığına imkanlarının məhdudlaşdırılması yolverilməzdir.  

Davamlı İnkişaf Hədəflərinin əsas tərkib hissələri kimi ərzaq 

əlçatanlığı, davamlı inkişaf və tərəqqi arasındakı əlaqələr və əha-

təli iqtisadi inkişaf təmayülləri, yeni iş yerlərinin yaradılması, 

əhali sayının dinamikası, məşğulluq, sosial müdafiə, enerji, su, 

səhiyyə, sanitariya, təbii resursların idarə edilməsi, ekosistemlə-

rin mühafizəsi və s. daha çox diqqət çəkən məsələlərdəndir. Əsas 

fəaliyyət istiqamətlərindən bir qrupu da,  kənd təsərrüfatı sahə-

lərinin inkişafının və genişləndirilməsinin əlavə dəyər zənciri 

üzərində  təkmilləşdirilməsi, məhsul yığımı proseslərinin səmə-

rəli təşkili, hazır məhsulların saxlanılması infrastrukturunun ya-

radılması və itkilərin azaldılması, həmçinin son istehlakçılara ər-

zaq məhsullarının çatdırılması mexanizmlərinin yüksək səviyyə-

də təşkil edilməsidir.  
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Yeni yanaşmaların digər qrupu isə, ərzaq əlçatanlığının yük-

səldilməsi proseslərində kiçik sahibkarlıq subyektlərindən və 

kəndli təsərrüfatlarından məhsuldar istifadənin təmin olunması-

dır. Bu subyektlərin daha məhsuldar işləməsi üçün müvafiq şə-

rait yaradılmalı, texniki vasitələrə çıxışları yaxşılaşdırılmalı, on-

ların inkişafına mane olan süni müdaxilələr aradan qaldırılmalı, 

torpaq sahələrinin ayrılmasında bürokratik hallara yol verilmə-

məli, enerjidaşıyıcılarla təminatı məsələləri etibarlı şəkildə həll 

olunmalı, regional, milli və xarici bazarlara çıxış imkanları  yara-

dılmalıdır.  

Qeyd edək ki, BMT və digər qlobal təşkilatların əksəriyyəti-

nin öhdəlikləri əsasən infrastruktur şəbəkəsinin (nəqliyyat, 

enerji və suvarma) inkişafı, maliyyə sektorunun inkişafı (kiçik 

və orta səviyyəli müəssisələrin inkişafı və mikro kredit) və regi-

onal əməkdaşlığın, inteqrasiyanın (ticarətin asanlaşdırılması) 

genişləndirilməsi ilə bilavasitə bağlıdır.  

Buna görə də, Davamlı İnkişaf Hədəfləri davamlı ərzaq əlça-

tanlığına nail olunmasında birbaşa və dolayı yolla edilən töhfə-

lərlə diqqət çəkir. 2015-ci ildən sonrakı inkişaf hədəfləri də 

həmçinin ərzaq əlçatanlığı üzrə çoxsektorlu əməliyyatların təsir-

lərini, xüsusilə yoxsul və əlverişsiz şəraitdə yaşayan insanlar 

üçün daha çox səmərəliliyin təmin edilməsini və əlavə dəyər for-

malaşdırılmasını hədəfləyir:  
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 ərzaq məhsuldarlığı və istehsal üzrə durğunluğun aradan 

qaldırılması;  

 kənd yerlərində maliyyə resurslarına çıxışların asanlaşdırıl-

ması, infrastrukturun və texnologiyaların inkişaf etdirilməsi, 

bazarlara çıxış üçün imkanların yaradılması, burada yaşayan 

insanların gəlirlərinin artırılması tədbirlərinin görülməsi;  

 iqlim dəyişikliyi və ərzaq qiymətlərinin qeyri-sabitliyi ilə 

bağlı məsələlərin balanslaşdırılması, preventiv tədbirlərin 

görülməsi və bunlarla əlaqədar olaraq - məhsuldarlığın artı-

rılması, istehsal olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyi-

nin gücləndirilməsi və s.   

Bu qeyd olunan tədbirlər çərçivəsində və yanaşmalar kon-

tekstində ölkədə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı və idarə 

edilməsində yeni mexanizmlərin tətbiqi asanlaşır, emal müəssi-

sələrinin təşkili və şəbəkələrinin genişlənməsi imkanları artır, 

satış bazarlarına çıxışlar genişlənir, hazır məhsulların saxlanıl-

ması və potensial istehlakçılar arasında bölüşdürülməsi şəbəkə-

si yaradılır, əhalinin maddi rifahı yaxşılaşdırılır, gəlirləri çoxalır, 

yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi azalır, son nəticədə isə mühüm ər-

zaq məhsulları ilə təminatın səviyyəsi yüksəlir və ərzaq əlçatan-

lığı təmin olunur.  

Digər mühüm prinsiplərdən və yeni yanaşmalardan bir qru-

pu da davamlı və çevik üsulla istehsal olunmuş qida məhsulları-
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nın və ərzaqların təmin edilməsi məqsədilə, yeni iş yerlərinin 

yaradılması, biomüxtəlifliyi qorumaqla enerji, torpaq və zərər-

vericilərə qarşı zəhərli vasitələrdən - dərmanlardan az istifadə 

edilməsi ilə bağlıdır.  Bunlarla əlaqədar bir sıra hədəflər və xüsu-

siyyətlər diqqət çəkir: 

1) torpaqların deqradasiyaya və eroziyaya uğraması halları-

na yol verilməməsi və yararsız torpaqların dövriyyəyə qaytarıl-

ması tədbirlərinin təşkili;  

2) ümumi səmərəli və etibarlı ərzaq təminatı zənciri üzrə 20 

faiz artım təmin edilməklə, “tarladan süfrəyə qədər” itkilərin və 

israfçılığın azaldılması;  

3) kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsi və yetişdirilmə-

sində su resurslarından istifadənin səmərəliliyində 20 faiz artı-

ma nail olunması, mütərəqqi suvarma sistemlərinin yaradılması, 

hər damla su hesabına daha çox qidalanma və məhsul istehsalı-

na nail olunması;  

4) yüksək texnologiyadan istifadə hesabına hər damla sudan 

səmərəli istifadəyə nail olmaqla, torpağın suvarılmasında 70 faiz 

artımın əldə edilməsi və s.   

Bu qeyd edilən hədəflərin həyata keçirilməsi ilə bağlı yanaş-

malar, üsullar və hədəf səviyyələri bunlardan ibarətdir:  

1) kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı, məhsul istehsalının 
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həcminin və çeşidinin artırılması, ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsi və kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişaf problemləri-

nin həll olunması məqsədilə, xaricdən cəlb olunan investisiyala-

rın və yardımların həcminin 20 faiz artırılmasına nail olmaq;  

2) yerli istehsala və istehsalçılara əməli dəstək məqsədilə, 

kiçik sahibkarlar və qadın fermerlərə maliyyə yardımlarının 

həcminin artırılması və verilmiş güzəştli kreditlərin müddətinin 

uzadılması;  

3) ölkələr və regionlar arasında texniki-iqtisadi əməkdaş-

lığın gücləndirilməsi daxil olmaqla, tam ərzaq və qidalanma əl-

çatanlığına nail olunması, kənd təsərrüfatı sektorunun və kənd 

ərazilərinin davamlı inkişafının təmin edilməsi, bu məqsədlərlə 

iqtisadi və sosial inkişaf  proqramlarının həyata keçirilməsi və s.  

BMT və digər qlobal səviyyəli beynəlxalq təşkilatların dünya 

ölkələrində ərzaq əlçatanlığının maksimum yaxşılaşdırılması, 

aclıqdan əziyyət çəkənlərin sayının azaldılması istiqamətində 

daha təsirli tədbirlərinin görülməsi üçün il ərzində təxminən 2 

milyard dollara qədər vəsaitin cəlb edilməsi zəruridir.  

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı beynəlxalq əməkdaşlıq 

çərçivəsində inkişaf etmiş ölkələrin imkanlarından istifadə et-

məklə bu hədəfin reallaşdırılması istiqamətində geniş həcmli iş-

lər aparır. Bu hədəfə nail olmaqla aşağıda qeyd olunan və geniş 

təsir spektrinə malik olan tədbirlərin  həyata keçirilməsi nəzər-
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də tutulmuşdur: 

 a) Dünyada yoxsulluqdan əziyyət çəkən insanların, xüsusi 

ilə, qadınlar və digər həssas qrupların ərzaq əlçatarlığında məh-

dudiyyətlərin aradan qaldırılması və təsirli tədbirlərin görülmə-

si üçün çoxsektorlu yanaşma tərzinin beynəlxalq təşkilatlar və 

dünya ölkələrinin dövlətləri üçün prioritet fəaliyyət istiqaməti 

kimi formalaşmasına nail olmaq;  

b) Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının ərzaq problemlə-

rinin həlli üzrə qlobal səviyyədə əldə etdiyi və topladığı təcrübə-

lərdən, potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə yanaşı, 

Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Maliyyə Yardımı, 

Dünya Ərzaq Proqramı, beynəlxalq, regional və milli kənd təsər-

rüfatı təqdiqat institutları, mülki cəmiyyət təşkilatları və özəl 

sektor subyektləri ilə birlikdə daha geniş miqyasda məhsuldar 

tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsini təmin 

etmək, beynəlxalq səviyyədə ərzaq əlçatarlığı üzrə tərəfdaşlığı 

genişləndirmək və dərinləşdirmək; 

 c) Ərzaq əlçatarlığı problemləri ilə bağlı məsələlərin əksər 

dünya ölkələrinin dövlətləri tərəfindən daha dərinliklə dərk 

edilməsi, hər bir ölkənin öz real potensialından çıxış etməklə bu 

istiqamətdə töhfəsini verməsi, Minilliyin İnkişaf Hədəflərindən 

irəli gələn vəzifələrin öz ölkələrinin kənd təsərrüfatı sektorların-

da və kənd yerlərində reallaşdırılması imkanlarının daha obyek-
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tiv qiymətləndirilməsi problemlərinə kompleks və ardıcıl yanaş-

manı təmin etmək;  

d) Dünyada aclıqdan əziyyət çəkən insanların problemlərini 

həll etmək və bu məqsədlə ərzaq əlçatanlığına nail olmaq məq-

sədi ilə, beynəlxalq əməkdaşlıq, regional layihələr və ölkə tərəf-

daşlığı proqramları çərçivəsində, kənd təsərrüfatı sahələrinin 

davamlı və dayanıqlı inkişafının təmin olunması, ərzaq məhsul-

ları istehsalında məhsuldarlığın artırılması problemlərinin həll 

edilməsi, ərzaq ehtiyatlarının yaradılması və bölüşdürülməsi 

üzrə dünya təcrübəsinin tətbiqi ilə bağlı maarifləndirmə tədbir-

lərinin genişləndirilməsinə, bu sahədə birgə təlimlərin və tre-

ninqlərin keçirilməsinə sistemli şəkildə nail olmaq və s.  

Qeyd edək ki, davamlı inkişafın təmin edilməsi, yoxsulluğun 

və kasıbçılığın səviyyəsinin azaldılması, aclıqdan əziyyət çəkən 

insanların problemlərinə kompleks yanaşmanın təşkili və bu 

məqsədlərlə onların yaşadığı ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahələ-

rinin inkişafının sürətləndirilməsi üçün ciddi maneələr vardır. 

Belə ki, əsas problemlər sırasında torpaq sahələrinin və su mən-

bələrinin çatışmaması, suvarma sistemlərinin və infrastruktur 

şəbəkəsinin olmamasıdır. 

Digər tərəfdən, bu kimi yerlərdə insanların işlə təminatı, on-

ların sosial-iqtisadi problemlərinin həlli istiqamətində problem-

lər də kifayət qədər çoxdur. Maliyyə resursları çatışmır, bazarlar 
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inkişaf etməyib və bu regionlarda fəaliyyət göstərən zəif sahib-

karlıq subyektlərinin müasir texnologiyalara çıxışları yoxdur, 

xarici investisiyaların cəlbi isə daha çox işlərin görülməsini tələb 

edir. Bunlarla əlaqədar olaraq üç mühüm istiqamətdə kompleks 

tədbirlərin və sistemli yanaşmanın təmin edilməsi vacibdir: 

1. Ərzaq məhsulları istehsalının genişləndirilməsi və çeşidi-

nin artırılması məqsədi ilə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı 

problemlərilə bu sahələrlə sıx əlaqəsi olan digər iqtisadiyyat sa-

hələrinin inteqrativ və kooperasiya şəklində əlaqəli inkişafı me-

xanizmlərinin təşkili və tətbiqinə nail olmaq.  

2. Kənd regionlarında həssas əhali təbəqələrinin ərzaq prob-

lemlərinin davamlı və dayanıqlı şəkildə həll edilməsi məqsədi 

ilə, bu regionlarda yaşayan və fəaliyyət göstərən insanların, 

xüsusi ilə qadınların işlə təminatı problemlərinin həlli üçün real 

addımların atılmasına, ailə təsərrüfatlarının inkişafının intensiv-

ləşdirilməsinə, qadınların başçılıq etdiyi fermer təsərrüfatları-

nın inkişafının stimullaşdırılmasına, kənd təsərrüfatı sahələrinin 

sənayeləşdirilməsi proseslərinin sürətləndirilməsinə, nisbətən 

maddi imkanları zəif olan və yoxsul əhali təbəqələrinin mühüm 

ərzaq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və ərzaq əl-

çatanlığına nail olunmasına imkan verən şəraiti və mühiti for-

malaşdırmaq. 

3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının, mühüm ərzaq və qida 
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növlərinin qiymətlərinin ölkə əhalisinin gəlirlərinə adekvat sə-

viyyədə saxlanılması və süni qiymət artımlarına yol verilməməsi 

tədbirlərinin səmərəliliyinə nail olmaq və s.  

Müasir dövrdə dünya ölkələrinin əksəriyyətində fermer tə-

sərrüfatlarının inkişaf etdirilməsində sistemli yanaşmaya nail 

olunmuşdur. Mövcud torpaq sahələrindən, əkin yerlərindən, ot-

laqlardan və biçənəklərdən, su ehtiyatlarından, digər yerli təbii 

və iqtisadi resurslardan səmərəli istifadənin təmin edilməsi 

üçün birgə səylərin, o cümlədən “dövlət - özəl sektor” əməkdaş-

lığının gücləndirilməsi prosesləri diqqət çəkir.  

Digər tərəfdən, yeni texnologiyaların fəal olaraq dövriyyəyə 

cəlb edilməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında yüksək 

məhsuldarlığa nail olmaq üçün əlavə güclü imkanlar formalaş-

dırmışdır. Texnoloji və innovatik yanaşmalar, funksiyalar kənd 

təsərrüfatı məhsullarına, emal proseslərində alınan ərzaq və qi-

da növlərinə çəkilən xərclərin optimallaşdırılması üçün də əlavə 

stimullar və imkanlar vermişdir. İstehsalın sabitliyi və daimi 

xərclərin optimallaşdırılması nəticəsində məhsulların daha rə-

qabətqabiliyyətli qiymətləri formalaşır, onların bazarlarda möh-

kəmlənmək potensialı artır və eyni zamanda yoxsul əhali təbə-

qəsinin sərfəli qiymətlərlə mühüm ərzaq məhsullarına olan tələ-

batını ödəməsi üçün də əlverişli şərait yaranır. Başqa sözlə, 

dünyada ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsi prosesləri üçün 
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münbit şərait və məhsuldar mühit formalaşır. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində qlobal səviyyədə ərzaq 

problemlərinin və ərzaq əlçatanlığı məsələlərinin uzunmüddətli 

dövr üçün həll edilməsi istiqamətində təsirli tədbirlərin görül-

məsində Dünya Ticarət Təşkilatının da rolu böyükdür. Bu təşki-

latın yürütdüyü siyasət nəticəsində dünya bazarlarında sağlam 

rəqabər mühitinin formalaşdırılması və ayrı-ayrı ölkələrin, inhi-

sarçı istehsalçıların, kompaniya və şirkətlərin sui-istifadə halla-

rına yol verməməsi məqsədi ilə genişmiqyaslı tədbirlər görülür, 

tənzimləyici mexanizmlər və meyarlar hazırlanır və dünya ölkə-

ləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşdırılır. 

 Kənd təsərrüfatı sahələrinin intensiv inkişafına nail olmaq 

üçün hazırda istehsal olunan məhsullarla bərabər, yeni alterna-

tiv kənd təsərrüfatı məhsullarının seleksiyası, yaradılması və in-

kişaf etdirilməsi tədbirlərinə də ciddi önəm verilir. Bu məqsəd-

lərlə tədqiqat işləri genişləndirilir, toxum bankları yaradılır, 

kənd təsərrüfatı sahələrinin və prioritet kənd təsərrüfatı məh-

sullarının intensiv və məhsuldar inkişafının təmin edilməsi məq-

sədi ilə təbii resurslardan səmərəli istifadənin yeni mexanizmlə-

ri hazırlanır və dünya səviyyəli, regional həcmli, həmçinin ölkə 

tərəfdaşlığı layihələrində həyata keçirilir.  

Bu sırada səmərəli tədbirlərdən bir qrupu da, BMT-nin ixti-

saslaşdırılmış təşkilatlarının, agentliklərinin, ilk növbədə FAO 
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başda olmaqla beynəlxalq təşkilatların davamlı və təsirli fəa-

liyyəti nəticəsində kəndli təsərrüfatlarının və fermerlərinin dün-

yada mövcud olan ən son texniki avadanlıqlarla təchiz olunması 

və bunlarla bağlı olaraq kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə mər-

kəzlərin yaradılması, bu mərkəzlərdə kənd təsərrüfatı müəssisə-

lərinə, ərzaq məhsulu istehsalçılarına geniş çeşiddə texniki xid-

mətlərin göstərilməsi, mövcud xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ol-

muşdur.  

Davamlı inkişafın təmin edilməsi və dünya əhalisinin qlobal 

şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi problemləri sı-

rasında istehsal olunan ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və 

həmçinin ekoloji amillərin qorunması da daha çox diqqət çəkir. 

Dünya əhalisi gözlənilən proqnozlardan daha çox artmaqdadır 

və disporsiya təxminən 20 milyon səviyyəsindədir.  

Təəssüf ki, dünya əhalisinin cinsi tərkibində və strukturunda 

da disporsiyalar artmaqdadır. Belə ki, qız uşaqlarının doğulma-

sında bir çox dünya ölkələrində valideynlərin maraqlı olmaması 

və ailə planlaşdırılmasındakı problemlər, boşanmaların sayının 

artması, demoqrafik vəziyyətin pisləşməsi və s. amillər səbəbin-

dən dünyada hər min kişiyə 933 qadın düşür və bu baxımdan 

həyəcan təbilinin daha güclü şəkildə çalınması vacibdir, dünya 

ölkələrinin liderlərinin bu problemlərə yanaşmasının yenilən-

məsi isə bir zərurət kimi qalmaqdadır. 
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 Əksər dünya ölkələrində qadınların savadsızlığı yüksək ola-

raq qalmaqdadır, yoxsulluq və digər səbəblərdən çox hallarda 

qız uşaqları məktəblərə göndərilmir, onlar hətta ibtidai təhsil-

dən belə məhrum olurlar. Digər tərəfdən, bu kimi ərazilərdə və 

ölkələrdə səhiyyə sisteminin də əlçatan olmaması əhalinin yox-

sul təbəqəsinin vəziyyətinin daha da pisləşməsinə və ərzaq əlça-

tanlığının çətinləşməsinə gətirib çıxarır.  

Qlobal səviyyənin gücləndiyi şəraitdə - son onillikdə yeni in-

formasiya texnologiyaları qlobal iqtisadiyyata və iqtisadi inkişa-

fa köklü dəyişikliklər gətirmişdir. Bu yeniliklərdən kənd təsərrü-

fatı sahələrinin inkişafının intensivləşdirilməsində və məhsul-

darlığının artırılmasında daha səmərəli istifadə imkanları yaran-

mışdır. 

 Məlumdur ki, sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə elm və 

texnologiya, tədqiqat müəssisələri ilə sənaye sektoru subyektləri 

arasında səmərəli əməkdaşlıq istiqamətləri mövcuddur və bunla-

rın nəticəsində elmi-texniki yeniliklərin son nəticələri, başqa söz-

lə, müasir texnologiyaların tez bir zamanda istehsal proseslərinə 

tətbiqi mümkün olur və nəticədə istehsalın səviyyəsini artırmaq, 

keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq potensialı gücləndirilir.  

Məsələn, dünya iqtisadiyyatının lider ölkəsi olan ABŞ-da 

yüksək texnologiyalarla kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf et-

dirilməsində mütərəqqi təcrübə toplanmışdır və bu məqsədlərlə 
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elmi-texniki parklar yaradılmışdır. Həmin elmi-texniki və tədqi-

qat mərkəzlərində əldə edilmiş nəticələr, yaradılmış texnologi-

yalar mübadiləsi dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-

sal sahələrinin inkişafına və məhsuldarlığının artımına əhə-

miyyətli səviyyədə müsbət təsir göstərir.  

Digər tərəfdən, mövcud torpaq resurslarından istifadənin 

modelləşdirilməsi, həmçinin müasir aqro-iqlim və torpaq xəritə-

lərinin hazırlanması dünya və ölkələr səviyyəsində Coğrafi İn-

formasiya Sisteminin (CİS) planlaşdırılmasını mümkün edir. Bu 

mütərəqqi və yeni üsullar, yanaşmalar, texnologiyalar inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdəki mövcud kənd təsərrüfatı məhsulları is-

tehsalı resurslarından daha məhsuldar istifadənin təşkilinə, 

kənd regionlarında yaşayanların həyat səviyyəsinin yüksəldil-

məsinə, gəlirlərinin artırılmasına, yeni iş yerlərinin yaradılması-

na və kənd təsərrüfatı sahələrinin müasir texnologiyalar əsasın-

da inkişafına əlavə stimullar verir.  

Dünya mütərəqqi təcrübəsindən çıxış etsək bu qənaətə gəl-

mək olar ki, qlobal səviyyədə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf 

etdirilməsi və mühüm ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə yüksək 

nəticələrə nail olmaq üçün dünyada əsaslandırılmış meyarlar-

dan, üsullardan vahid yanaşma çərçivəsində istifadə edilməsi 

daha səmərəli ola bilər.  

Məsələn, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, balıq məhsul-
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larının, həmçinin digər mühüm qidaların istehsalı, tədarükü ilə 

yanaşı, bu vacib ərzaq və qida məhsullarının dünya bazarlarına 

çıxarılması, ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinə adekvat formada bö-

lüşdürülməsi, son istehlakçılara çatdırılması məsələləri üzrə 

yüksək və etibarlı mexanizmlərə malik zəmanətli satış sistemləri 

və şəbəkəsinin olması vacib şərtlərdəndir. 

 Digər tərəfdən, məhsul istehsalını artırmaqla məhsulun qiy-

mətinin azalması çətinliyi ilə bağlı problemlər də kiçik və orta 

sahibkarlar üçün xarakterikdir. Bu baxımdan, həmin sahibkarlıq 

subyektlərinə xidmətlərin göstərilməsində, suvarma sistemləri-

nə və kənd təsərrüfatı gübrələrinə çıxışlarının təmin olunmasın-

da, marketinq strategiyasının reallaşdırılmasında, hazır məhsul-

ların tədarükü və satışı sistemlərinin yaradılmasında dövlət dəs-

təyi mexanizmlərinin genişləndirilməsi vacib məsələlərdəndir. 

Bu məqsədlərlə dünyanın bir çox ölkələrində ictimai birliklər və 

institusional qurumlar formalaşdırılır.  

Məsələn, Hindistan və Niderland kimi ölkələrdə kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına dəstək məqsədi ilə kəndli 

təsərrüfat fermerlərinin konsorsiumu yaradılmışdır. Bundan 

əlavə, bir çox Avropa Birliyi ölkələrində fəaliyyət göstərən koo-

perativlər, ticarət və digər müvafiq institusional qurumları əla-

qələndirən fermer federasiyaları, ictimai birlikləri yaradılmışdır. 

Bu baxımdan, analoji yanaşma və institusional təşkilatlanma 
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prosesləri ərzaq əlçatanlığı ilə bağlı çətinliklərin daha çox ol-

duğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də fəal şəkildə getməli və 

sürətləndirilməlidir. 

 Belə olduğu halda, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinin və fermer təsərrüfat-

larının üzləşdiyi problemlərə geniş miqyasda və məşvərət for-

masında yanaşmanın təmin edilməsi mümkünləşər və əlaqəli 

tədbirlərin görülməsi imkanları əhəmiyyətli səviyyədə artardı. 

Bundan əlavə, texnoloji nailiyyətlərdən istifadə edilməsində 

ümumi səylərin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı ilə bərabər, onların saxlanması və satış şəbəkəsinin for-

malaşdırılmasında da səmərəli fəaliyyət istiqamətlərinin birgə 

müəyyənləşdirilməsində, daha yüksək nəticələr əldə edilməsin-

də qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi imkanları çoxalardı.  

Ümumilikdə isə, ərzaq bolluğunun yaradılması istiqamətin-

də səylərin birləşdirilməsi institusional və texnoloji islahatların 

səmərəliliyini artırmaqla, kənd təsərrüfatı sahələrinin mövcud 

imkanlarından daha yaxşı istifadə etməyə və ərzaq əlçatanlığı 

səviyyəsini yüksəltməyə əlavə stimullar verə bilər.  

Kənd təsərrüfatı sahələrinin milli iqtisadiyyatın strukturun-

da daha çox olduğu dünya ölkələrində bu sahənin davamlı və ta-

razlı inkişafından ümumilikdə ölkə əhalisinin maddi rifahının 

yaxşılaşdırılması və ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi asılıdır. 
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Əkinçilik və heyvandarlıq sahələrinin balanslı, səmərəli inkişafı-

nın təşkili, daxili su hövzələri və dəniz balıqçılığı, meşəçilik və xü-

susi ilə aqrar meşəçilik, aqrar istehsalat və aqrobiznes sahələrini 

əhatə edən kənd təsərrüfatı təmayüllü bir çox ölkələrdə əhalinin 

işlə təminatı və gəlirlərinin formalaşması bu sahələrin inkişafının 

səviyyəsi ilə bilavasitə əlaqədardır.  Heç də təsadüfi deyildir ki, iş-

lə təmin olunma və dolanışıq səviyyəsinin adekvatlığı iqtisadi və 

davamlı inkişaf siyasətinin əsas göstəriciləri sırasındadır. 

 Məlumdur ki, müasir dövrdə informasiya texnologiyalarına 

və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat sahələri geniş şəkildə əmək 

sərfini tələb etmir və bu baxımdan ölkədəki əmək ehtiyatlarına 

adekvat yeni iş yerlərinin yaradılmasına imkan vermir. Əhalinin 

yoxsul və savadsız təbəqələri bu kimi yüksək inkişaf etmiş iqti-

sadiyyat sahələrinə inteqrasiya olunmaq imkanlarından əsasən 

məhrumdurlar. Digər tərəfdən, bu təbəqədən olan insanların 

böyük əksəriyyəti məskunlaşdığı ərazilərdə, kənd təsərrüfatı sa-

hələrində, əkinçilik və biçinçilik işlərində özlərini görmək istə-

yirlər, çünki, bu məşğuliyyət sahələri bu qəbildən olan insanlar 

üçün ənənəvidir, yüksək təhsil və intellekt tələb etmir. Əkinçilik 

sahələri bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ən iri özəl sahib-

karlıq sektoru kimi diqqət çəkir. Bu kateqoriyadan olan ölkələr-

də işçilərin təxminən 59%-i gəlir və dolanışıqları üçün kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin fəaliyyətindən birbaşa asılıdır. 
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 Son onillikdə ümumi milli məhsul istehsalında kənd təsər-

rüfatı sektorunun payı azaldığı üçün bu istiqamətdə dünya ölkə-

lərində mövcud olan resurslardan və potensialdan istifadənin 

yeni mexanizmlərinin hazırlanması və reallaşdırılması vacib 

şərtlərdəndir. Bu istiqamətlərdə prioritet fəaliyyət mexanizmlə-

ri və hədəfləri kimi kənd təsərrüfatı sahələrinin məhsuldarlığını 

artırmaq və kənd yerlərindəki yoxsulluq səviyyəsini azaltmaq 

tədbirləri daha çox önəm təşkil edir.  

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında yeni texnologiyalar 

əsaslı bio-gübrələr, zərərvericilər eleyhinə bio-dərmanlar, bio-

istehsalat, sağlam qidalar, torpaq və maye tullantılarının yeni-

dən emalı, əkinçilik və aqrar emal maşınlarının yeni nəslinin ya-

radılması, ekoloji məhsulların istehsalı imkanlarını artırır. Bu 

məqsədlərlə, kənd təsərrüfatı sektorunda sahibkarlığın inkişafı-

nın müasir mexanizmlərinin yaradılması və biznes mühitinin 

gücləndirilməsi əsas şərtlərdəndir. Xüsusi ilə, ətraf mühitin qo-

runması, təbii varlıqlardan və ehtiyatlardan səmərəli istifadənin 

təmin edilməsi, genetik ehtiyatların maksimum dəyərləndiril-

məsi və bunların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, xəstəlik-

lərdən azad kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının yetişdiril-

məsi üzrə toxum fondlarının yaradılması və s. tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ərzaq əlçatanlığı tədbirlərinin səmərəliliyinin artırıl-

masına imkan verən amillərdəndir.   
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Davamlı iqtisadi inkişaf, ərzaq əlçatanlığı və bunlarla əlaqə-

dar digər iqtisadiyyat sahələrinin qarşılıqlı fəaliyyət dairəsi ink-

lüziv xüsusiyyətli ərzaq və kənd təsərrüfatı sahələrinin dəyər 

zəncirinin mahiyyətini və əhəmiyyətini özündə əks etdirir. Bu 

tsikldə və dəyər zənciri üzrə mərhələlərdə qlobal tendensiyala-

rın təsir dairəsi nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı sahələrində 

çalışan fermer təsərrüfatlarının və digər kiçik sahibkarlıq sub-

yektlərinin iqtisadi fəallığının, bununla belə məhsuldar fəaliyyə-

tinin təmin edilməsi tədbirləri xüsusi diqqət mərkəzində saxla-

nılmalıdır. Dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

tehsalının balanslaşdırılması və ərzaq əlçatanlığının təmin edil-

məsinin etibarlı sistemi və mexanizmləri yaradılmalı, bu sahələ-

rə müasir texnologiyaların vasitəsi ilə optimal idarəetmə və nə-

zarət sistemləri gətirilməlidir. İnklüziv fəaliyyət sahələrinin ge-

nişləndirilməsi, ilk növbədə dövlətin strateji maraq dairəsində 

olmalıdır.  

Bu xüsusiyyətli sahələrin inkişafı davamlı və dayanıqlı inki-

şafa müsbət təsir göstərməklə bərabər, iqtisadi artıma töhfələr 

verir, əlavə iş yerləri yaradılır, emal sahələri inkişaf etdirilir və 

ixrac potensialının artırılması üçün yeni mənbələr formalaşdırır. 

Amma, bu proseslərin əsasında dövlətin mühüm vəzifələrindən 

biri də davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişaf prinsiplərinin ardıcıl 

olaraq həyata keçirilməsi və bütövlükdə ölkə əhalisinin ərzaq əl-
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çatanlığının təmin edilməsinə adekvat iqtisadi siyasətin yürü-

dülməsidir. Bunlarla əlaqədar olaraq, iqtisadi proseslərin məh-

suldarlığının, adekvatlığının obyektiv qiymətləndirilməsindən 

çıxış etməklə, ərzaq əlçatanlığı səviyyəsinin ölçülməsi üzrə ya-

naşmalara xüsusi diqqət yetirilməsini şərtləndirir.  

Bir çox hallarda ərzaq bolluğunun təmin edilməsi və ərzaq 

mövcudluğunun səviyyəsinin qorunması məqsədi ilə heyvan və 

bitki mənşəli qida mənbələri arasındakı balansa ciddi fikir veril-

mir. Amma, dünyada ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsinin da-

ha optimal yollarının müəyyənləşdirilməsi və ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təmin edilməsi yanaşmalarında bu problemlərə münasi-

bət dəyişilməli və yanaşmalar təkmilləşdirilməlidir.  

Qlobal ərzaq əlçatanlığı üzrə müvafiq göstəricilər dünyanın 

əksər ölkələri üçün sabit və adekvat səviyyədə olmalıdır. Əslində 

elə İkinci Dünya müharibəsi başa çatmamış, dərhal - FAO-nun 

yaradılmasında başlıca məqsəd dünyada ərzaq əlçatanlığı üzrə 

problemlərin öyrənilməsi, bununla əlaqədar dünya ölkələrinin 

əməkdaşlığının təmin edilməsi, bu sahədə göstəricilər sistemi-

nin formalaşdırılması ilə bağlı idi. 

 Həmin dövrlərdə ərzaq əlçatanlığının əsas göstəriciləri kalo-

ri və protein çatışmazlığına əsaslanırdı. Ərzaq və Kənd Təsərrü-

fatı Təşkilatı 1950-60-cı illərdə ilk dəfə olaraq əhatəli və beynəl-

xalq səviyyəli məlumat bazasını, göstəricilər sistemini hazırla-
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mağa nail oldu.  

Bununla əlaqədar olaraq çoxlu sayda məhdudiyyətlərlə üzlə-

şən və güclü tənqidlərə məruz qalan Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatı bu istiqamətdəki axtarışları və tədqiqatları davamlı şə-

kildə təşkil etməyə nail olmuşdur. Sonrakı mərhələlərdə ərzaq 

əlçatanlığının qlobal səviyyədə qiymətləndirilməsinin yeni ya-

naşmalarının, eyni zamanda əksər dünya dövlətləri tərəfindən 

müqavimətsiz qəbul olunan mexanizmlərinin hazırlanması tə-

min edildi.  

Artıq, 1996-cı il Dünya Ərzaq zirvə toplantısı Fəaliyyət Planı-

nın əsas məqsədlərinə yeni yanaşmalar və prioritet fəaliyyət is-

tiqamətlərinin daxil edilməsi baş tutdu və razılaşdırıldı. Belə ki, 

həmin fəaliyyət planı çərçivəsində əvvəldə qeyd etdiymiz kimi, 

2015-ci ilə qədər olan dövr üçün dünyada aclıqdan əziyyət çə-

kənlərin sayının yarıya qədər azaldılması məqsədinə doğru inki-

şaf tədbirlərinin icrasına nəzarətetmə funksiyası və məsuliyyəti 

FAO-ya verildi.  

Ərzaq əlçatarlığında və qidalanmada əsas yanaşmalardan bi-

ri kimi də Sukhatmenin təklif etdiyi kalori çatışmazlığının para-

metrik göstəriciləri qəbul edilmişdir. 2000-ci illərin əvvəllərində 

isə Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində 1-ci hədəfdə nəzərdə 

tutulan- aclıqdan əziyyət çəkən əhalinin sayının yarıya qədər 

azaldılması planındakı inkişaf parametrlərinin ölçülməsi üçün 
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bu göstərici əsas göstərici kimi qəbul olundu.  

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 2012-ci ilin yanva-

rında keçirilmiş Ərzaq və Ərzaq əlçatanlığının ölçülməsi üzrə 

beynəlxalq elmi simpoziumun yekunu olaraq gəlinmiş nəticələrə 

görə, kifayət qədər qidalanmama zaman və vaxt baxımından ge-

niş əhatə dairəsinə malik olan az sayda göstəricilərdən biri ola-

raq qalır. Eyni zamanda, bu da məlumdur ki, təkcə kifayət qədər 

qidalanmama faktı ərzaq əlçatanlığının bütün ölçülərini əhatə 

etmir və səviyyənin obyektiv ölçülməsi üçün daha əhatəli yanaş-

ma tələb olunur.  

Son illərdə FAO, Kənd Təsərrüfatının inkişafı üçün Beynəl-

xalq Fond, eləcə də Dünya Ərzaq Proqramı hər bir qidanın təhlü-

kəsizlik ölçüsünü rəqəmlərlə göstərən Ərzaq Əlçatanlığı Göstə-

ricilərinin Paketini təklif edir. Bu göstəriciləri vahid göstəricilər 

kimi bir yerə toplamaq üçün səylər artmaqdadır (bax: Şəkil 9).  
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Şəkil 9. Ərzaq təhlükəsizliyi göstəricilərinin qrup-sxemi(mənbə: FAO). 

 

Ərzaq əlçatanlığının bütün fərqli ölçüləri arasında FAO ərzaq 

təhlükəsizliyi göstəriciləri paketinə sabitliyi ilə diqqət çəkən 

göstəriciləri daxil edib. Bu göstəricilər müxtəlif fərqli göstərici-

lər içərisindən seçilmişdir. Ərzaq nümunələrinin həm davamlı-

lığını, həm də sağlamlıq dərəcəsini ölçəcək üsullar da artıq yara-

dılmışdır. Bunlarla bərabər, bir çox digər göstəricilər də möv-

cuddur və bunlara yanaşma birmənalı deyildir.  

Mövcud 70 göstəricinin 12 qrup halında göstəricilər sxemi-

nə daxil edilməsinə baxmayaraq, ərzaq əlçatanlığının davamlı-
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lığının ölçülməsi ilə bağlı problemləri tam həll etmək mümkün ol-

mamışdır. Bu baxımdan, ərzaq əlçatanlığının davamlılıq səviyyə-

sinin daha obyektiv ölçülməsi üçün mükəmməl beynəlxalq göstə-

ricilər sistemi yaradılmalıdır. Onların düzgün və obyektiv olması 

təmin edilməli, beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri və aparıcı 

mütəxəssislər tərəfindən birmənalı şəkildə qəbul olunmalıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf et-

dirilməsi, ərzaq məhsulları istehsalının artırılması və ərzaq əlça-

tanlığının davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə dünya ölkələ-

rinin fəal və inanaraq istifadə edə biləcəkləri məlumatlar bazasına 

və göstəricilər, qiymətləndirmələr sisteminə böyük ehtiyacı vardır.  

Məsələn, dünya əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi pəhrizlərdən, 

bununla bağlı xüsusi rejimlərdən və yanaşmalardan fəal istifadə 

edir. Pəhriz səviyyəsi və onun strukturu, kalorilik dərəcələri, 

sağlamlığa müsbət və mənfi cəhətləri nəzərə alınmaqla, göstərici-

lər sisteminin formalaşdırılması ərzaq ehtiyatlarının təşkilində və 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, ərzaq əlçatanlığı sə-

viyyəsinin modelləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

 Optimal ərzaq əlçatanlığı göstəricilərinin müəyyənləşdiril-

məsi və davamlı iqtisadi inkişaf tələbləri nəzərə alınmaqla bu 

göstəricilərin adekvatlılığının obyektiv qiymətləndirilməsi əslin-

də dövlət və cəmiyyət üçün, eyni zamanda həssas sosial təbəqə-

dən olan insanlar, xüsusi ilə yoxsulluq səviyyəsi aşağı olan in-
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sanlar üçün əhəmiyyətli göstəricilər hesab edilə bilər. Bundan 

əlavə, ətraf mühitin qorunması göstəriciləri radikal məhdudlaş-

dırıcı xarakter daşımamalı və onların ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsi üçün istifadəsinin mümkünlüyü kontekstində formalaş-

dırılmalıdır. 

2050-ci ilədək olan dövr üçün hazırlanmış FAO layihələrinin 

təhlili göstərir ki, kənd təsərrüfatı sahələrinin və ərzaq məhsul-

larının istehsalı xüsusiyyətlərinə və meyillərinə əsasən bu qə-

naətə gəlmək olar ki, növbəti onilliklərdə əsas problemlərdən bi-

ri kimi torpaq resurslarının çatışmaması olacaqdır və mövcud 

torpaq sahələrində istehsalın məhsuldarlığının artırılması pro-

sesləri daha da intensivləşəcəkdir. Bu, ilk növbədə qlobal sə-

viyyədə ərzaq və qida məhsullarına daim artan tələblə və əhali-

nin gəlirlərinin artımı ilə bilavasitə bağlıdır. 

 Ərzaq və qida məhsullarına artan tələbat isə zəncirvari ola-

raq əsasən kənd təsərrüfatı sektorunun müxtəlif sahələrinin in-

kişafının genişləndirilməsini tələb edəcəkdir. Bunlar isə, inten-

sivləşmə mühiti yaradacaq və torpaq, su, təbii ehtiyatların çatış-

mamazlığı ilə bağlı gərginliyə səbəb olacaqdır. Digər tərəfdən, 

qlobal təzyiqlərin və dünyada güclənən iqlim dəyişikliklərinin 

uzunmüddətli dövr üçün təsir dairəsi daha optimal və obyektiv 

qiymətləndirilməli, dünya ictimaiyyəti bunlarla bağlı dürüst mə-

lumatlandırılmalıdır.  
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Ərzaq problemlərinin kəskinləşməsi ilə bağlı tendensiyalar 

və problemlərin mahiyyəti  Butler tərəfindən daha çox diqqətə 

çatdırılmışdır. Bunlarla bağlı diskussiyalar  maltusçular və opti-

mistlər arasında uzunmüddətli müzakirələrə səbəb olmuşdur. 

Bu müzakirələrin əsas obyekti kimi, Asiya-Sakit okean regionu 

götürülmüşdür. Amma, analoji problemlərin dünyanın digər 

regionlar üçün də xarakterik ola bilməsi fikirləri səslənmişdir.  

Tədqiqatların nəticəsi olaraq, Butler gələcəkdə ərzaq əlça-

tanlığı ilə bağlı yarana biləcək 5 problemi daha çox qabartmış-

dır: iqlim dəyişikliyi; su çatışmazlığı; ozon qatının çirklənməsi; 

fosforlu və ənənəvi neftin tükənməsi və əhalinin miqrasiya pro-

seslərinin intensivləşməsi. Butler belə bir qənaətə diqqət yönəl-

tmişdir ki, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi və bununla bağlı 

proseslərin davamlılığına nail olunması üçün bir sıra məsələlə-

rin həlli vacibdir. O, bunlara cəmiyyətin ətraf mühitlə bağlı nara-

hatçılığını, əhali artımı, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üzrə 

tədqiqatların genişləndirilməsi, hüquq, imkan və səlahiyyətlərin 

bölüşdürülməsində optimallığın təmin edilməsi ilə bağlı yanaş-

maların əsaslı şəkildə dəyişdirilməsini aid etmişdir. 

 Təsadüfi deyildir ki, ərzaq əlçatanlığı, qidalanma və bunlarla 

bağlı proseslərin davamlılığı ətrafında diskussiyaların dərinləş-

məsi prosesləri hələ də intensivləşməkdədir. Belə bir fikir daha 

çox irəli sürülür ki, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi və qida 
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məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi, istehsal həcminin ar-

tırılması prosesləri üzrə fəaliyyət zəncirinin hər bir mərhələsin-

də əhalinin yoxsul təbəqəsinin imkanları kontekstindən tədbir-

lərin görülməsi vacibdir. Bu istiqamətdə planlaşdırmaların və 

təhlillərin aparılması, tədqiqatların dairəsinin genişləndirilməsi, 

mühüm problemlər üzrə yeni yanaşmaların dövriyyəyə cəlb 

olunması vacib şərtlərdəndir. 

 Elə etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı sahələrinin və qida 

məhsullarının istehsalı, emalı zənciri boyunca aparılan tədbirlə-

rin ətraf mühitə vurduğu zərərlərin minimuma endirilməsi tə-

min edilsin və bununla əlaqədar olaraq preventiv tədbirlərin 

həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılsın.  

Ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi tədbirlərinin gücləndi-

rilməsi prosesində ətraf mühitlə bağlı sosial məsuliyyət hissinin 

artırılmasının geniş təbliğ edilməsi də vacib məsələlərdən biri 

kimi xarakterizə olunur. Dünyada ərzaq əlçatanlığı ilə fəal məşğ-

ul olan 80 təşkilat və proqramlar qeydə alınmışdır və bu baxım-

dan ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həlli istiqamətində fəallığın 

təmin edilməsi qənaətinə gəlmək mümkündür. 

 Amma, görülən tədbirlərin davamlılıq konsepsiyası kontek-

stində balanslaşdırılması və davamlı inkişaf meyarlarının qorun-

ması şərtilə uzlaşdırılması həll olunmalıdır. Həyata keçirilən ər-

zaq əlçatanlığı proqramlarının uğurlu icra edilməsi yüz milyon-
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larla insanın yaşayış şəraitinə və taleyinə ciddi təsir göstərmək 

iqtidarındadır. 

Bu baxımdan, beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələrinin 

dövlətləri bütün hallarda insan amilinə, yoxsulluq problemi ilə 

üz-üzə qalmış insanların düşdüyü vəziyyətə obyektiv istinad et-

məklə, daha əsaslandırılmış qərarlar verməli, təsirli tədbirlərin 

əhatəsini genişləndirməli və iqtisadi siyasət mexanizmlərini re-

allıqlardan çıxış etməklə təkmilləşdirməlidirlər.  

 

Geoiqtisadi kontekstdə ərzaq əlçatanlığı 

Qlobal səviyyədə iqtisadiyyat və geosiyasət arasındakı qarşı-

lıqlı əlaqələrin və təsir dairələrinin kompleks baxılması, geoiqti-

sadi kontekstdə ərzaq əlçatanlığı problemlərinin mahiyyətinin 

obyektiv açıqlanması geniş həcmdə təhlillərin aparılmasını və 

ümumiləşdirmələrin ciddi elmi-iqtisadi, elmi-praktiki dəlillərlə 

əsaslandırılmasını tələb edir.  

Bunlar isə öz növbəsində geoiqtisadi kontekstdə ərzaq əlça-

tanlığı problemlərinə qlobal səviyyədə müasir yanaşmaların 

əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə və adekvat tədbirlərin 

görülməsi üçün beynəlxalq təşkilatların, dünya ölkələrinin birgə 

əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsinə imkan verir. Eyni za-

manda, ərzaq əlçatanlığı ilə bağlı problemlərin sistemləşdirilmə-

si və həlli istiqamətində görülməsi vacib hesab edilən tədbirlə-
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rin, institusional dəyişikliklərin, iqtisadi islahatların optimal 

əhatə dairəsini müəyyənləşdirmək imkanı formalaşır.  

Əldə olunmuş təhlil və strateji fəaliyyət konsepsiyalı materi-

allar, nəticələr dünya ölkələrinin iqtisadi siyasətlərində tənzimlə-

mələrin aparılması üçün də baza rolunu oynaya bilər. Belə ki, 

makroiqtisadi səviyyədə iqtisadi siyasətin tənzimlənməsi, sənay-

enin inkişafı ilə bağlı strateji fəaliyyət istiqamətlərinin ətraf mühi-

tin mühafizəsi meyarları ilə uzlaşdırılması, qanunvericilik bazası-

nın təkmilləşdirilməsi, yoxsulluq və məşğulluq problemlərinə sis-

temli yanaşmanın təmin olunması, xarici investisiyaların cəlbi ilə 

bağlı stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiq edilməsi, kənd təsərrü-

fatı sahəsində özəl sahibkarlığın inkişafına maksimum münbit şə-

raitin yaradılması mühüm məsələlər kimi diqqət çəkir.   

Geoiqtisadi meyarların və bununla əlaqədar yanaşmaların qlo-

bal transformasiyalar şəraitində hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf 

xüsusiyyətlərinə və iqtisadi inkişaf modelinin əsas komponentləri-

nə adekvat olaraq tarazlaşdırılması,  regional və beynəlxalq sə-

viyyədə ərzaq əlçatanlığı ilə bağlı fəaliyyət tendensiyalarının adek-

vatlığı səviyyəsində milli proqramların yenilənməsi, daha məhsul-

dar və səmərəli, davamlı iqtisadi inkişaf proqramlarının və kon-

sepsiyalarının dövriyyəyə cəlb edilməsi mühüm vəzifələrdən ol-

malı və bunların həyata keçirilməsi ardıcıl xarakter daşımalıdır.  

Geoiqtisadi kontekstdə və qlobal mühitdə dünya ölkələrinin 
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iqtisadi sistemlərinin əsas inkişaf mexanizmləri ciddi təzyiqlərlə 

üzləşməli olurlar. Digər tərəfdən, dünya ölkələrinin iqtisadiyyat-

ları qlobal şəraitdə bir-birindən əhəmiyyətli şəkildə asılı və-

ziyyətə düşürlər. Belə olduğu təqdirdə, milli iqtisadiyyatların sa-

bitliyinin qorunması, bunlarla bağlı problemlərin bir ölkənin iq-

tisadi sistemi çərçivəsində həll edilməsi qeyri-mümkündür. 

 Ərzaq əlçatanlığının həlli ilə bağlı problemlərə geoiqtisadi 

kontekstdə yanaşmada bu amillər mütləq şəkildə nəzərə alınma-

lıdır. Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, ərzaq əlçatanlığı 

problemlərinin həllinin bir ölkənin daxili səyləri nəticəsində re-

allaşması kifayət qədər çətindir və buna görə də, qlobal tenden-

siyalar əsas götürülməklə dünya ölkələrinin fəal və səmərəli 

əməkdaşlığı mütləq şərtlərdəndir.  

Dünya iqtisadi proseslərində ölkələrin bir-birindən qarşılıqlı 

asılılığının müsbət və mənfi cəhətləri barəsində nümunələrə 

diqqət yetirmək maraqlı olardı. Məsələn, məlumdur ki, dünyanın 

ən iri iqtisadiyyata malik ölkəsi kimi ABŞ bütün dövrlərdə enerji 

müstəqilliyini təmin etmək üçün davamlı axtarışdadır və bunun-

la əlaqədar olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi ilə bağlı konsepsiyaya malikdir.  

Digər iri iqtisadiyyata malik ölkə kimi - Çin isə yüksək inki-

şaf etmiş daxili istehlak səviyyəsini formalaşdırmaqda israrlıdır. 

Almaniya regionda özünün iqtisadi hegemonluğunu və liderliyi-
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ni qorumaq üçün qonşu dövlətlərlə əməkdaşlığın genişləndiril-

məsində xeyli maraqlıdır. Rusiya inkişaf etməkdə olan və güclü 

resurs potensialına malik ölkə kimi Qərb bazarlarından asılılığı-

nı azaltmağa, bunlarla bağlı olaraq idxaləvəzedici sahələrin inki-

şafının genişləndirilməsinə və texnologiyaların inkişafında yeni 

mərhələlərə qalxmağa səy göstərir.  

Digər inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin qlobal 

səviyyədə strateji yanaşmaları, konseptual proqramları və stra-

tegiyaları mövcuddur. İri dövlətlər yerləşdikləri regionlarda öz 

təsir dairələrini artırmaq siyasətində də israrlıdırlar. Bütün bun-

lar, son nəticədə dünya səviyyəsində, geoiqtisadi kontekstdə əla-

və problemlər yaradır və ərzaq əlçatanlığı kimi ardıcıl həll olun-

ması vacib olan problemlərə strateji yanaşmaları arxa plana ke-

çirir. Dünyanın iri güc mərkəzləri, ölkə qrupları arasındakı zid-

diyyətlər və tendensiyalar geoiqtisadi kontekstdə ərzaq təhlükə-

sizliyi problemlərinin həllini ləngidən amillərdəndir.  

 Dünya ölkələrinin qarşılıqlı əlaqələrindəki ziddiyyətlər, əsas 

ölkə qruplarının apardıqları iqtisadi siyasət, hər hansı bir ölkəyə 

qarşı tətbiq edilən siyasi və iqtisadi sanksiyalar ərzaq problemlə-

rinin həllini daha da çətinləşdirir. Xüsusilə, son onillikdə dünya 

ölkələrində artan gərginliklər, vətəndaş müharibələri, konfliktlər, 

qeyri-sabitlik, iqtisadi müharibələr ümumilikdə dünya üzrə ərzaq 

təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərməklə nəticələnmişdir.  
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Ölkələrin və yaxud ölkələr qrupunun tətbiq etdiyi iqtisadi 

sanksiyalar və məhdudiyyətlər geoiqtisadi kontekstdə mənfi nə-

ticələri və təsir dairəsini genişləndirir. Belə ki, sanksiyalara mə-

ruz qalmış ölkələr dünya iqtisadi proseslərində fəal mübadilədən 

məhrum olurlar. Amma, iş bununla bitmir. Sanksiyaya məruz qal-

mış ölkələrə ixracatçı qismində çıxış edən sanksiya tətbiq etmiş 

ölkələrin özləri də bu sanksiyalardan ciddi itkilərə məruz qalırlar. 

 Nəticədə, bir çox mənfi fəsadlarla yanaşı, qlobal səviyyədə 

ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi ilə bağlı vacib tədbirlərin 

görülməsində ləngimələr baş verir, məhdudiyyətlər yaranır. Bu-

na misal olaraq, 2014-cü ildə Rusiyaya qarşı ABŞ və Avropa Bir-

liyi ölkələrinin tətbiq etdiyi siyasi və iqtisadi sanksiyaları qeyd 

etmək mümkündür. İqtisadi sanksiyaların ilk dövrlərində Rusiy-

ada müəyyən çətinliklər yaransa da, böyük resurslara malik bu 

ölkədə tezliklə sanksiyaların mənfi fəsadlarının azaldılması təd-

birlərinin səmərəliliyi artmağa başladı. Bu ölkədə idxaləvəzedici 

sahələrin sürətli şəkildə inkişafı stimullaşdırıldı, sanksiyalara 

qarşı isə cavab tədbiri kimi sanksiya tətbiq edən ölkələrdən id-

xal məhdudlaşdırıldı. Bu sırada ərzaq məhsullarının idxalının 

məhdudlaşdırılması daha çox diqqət çəkmişdir.  

Beləliklə, dünyada ərzaq mübadiləsinin genişlənməsinə da-

ha bir güclü süni müdaxilənin və məhdudlaşdırcı halın şahidi ol-

duq. Başqa bir misal, siyasi motivlər əsasında 2006-cı ildə Rusiy-
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anın şərab embarqosu ilə üzləşən Gürcüstan Qərbdə yeni bazar-

lar axtarmalı oldu. Bu kimi amillər baxımından, geoiqtisadi kon-

tekstdə ərzaq əlçatanlığının və ərzaq problemlərinin həlli istiqa-

mətində daha etibarlı və dünyanın əksər dövlətləri tərəfindən 

birmənalı şəkildə qəbul olunan mexanizmlərin və yanaşmaların 

hazırlanması, dövriyyəyə cəlb edilməsi mühüm vəzifələrdəndir.  

Məsələn, Səudiyə Ərəbistanında geoiqtisadi amillərlə əlaqə-

dar olaraq ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri daha qabarıq üzə çıxır. 

1990-cı illərdə Səudiyə Ərəbistanı dünyada 10 ən iri taxıl isteh-

salçılarından biri hesab olunurdu. Hazırda isə bu ölkə taxıl idxal 

edir, dövlətin idxaldan asılılığın azaltmaq istiqamətində apardığı 

tədbirlərə baxmayaraq, ölkədəki su çatışmamazlığı səbəbindən 

taxılla təminatda porobelmlər vardır. 2008-ci ildə baş vermiş 

qlobal böhran ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı problemləri daha da 

önə çəkmişdir. Çin və digər iri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarına investisiyaların yatırıl-

masının artırılması ilə əlaqədar olaraq, mühüm ərzaq məhsulla-

rına tələbat xeyli artmışdır. Digər tərəfdən, bir çox regionlarda 

kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar olaraq, yanacaq və güb-

rələrə çəkilən xərclər yüksəlmişdir. Bir sıra ölkələrə qarşı, məsə-

lən Rusiya, Argentina və Vyetnam kimi ölkələrə ərzaq ixracının 

məhdudlaşdırılması və sanksiyaların tətbiq edilməsi bu böhranı 

daha da dərinləşdirmişdir. ABŞ və Avropa Birliyi ölkələrində ta-
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xıl ehtiyatlarının azalması, bu ehtiyatların bir hissəsisnin dünya 

bazarlarında taxılın qiymətinin sabitləşdirilməsinə yönəldilməsi 

qiymətlərin artmasına gətirib çıxarmışdır.  

Əksər Yaxın Şərq ölkələri dünyada daha çox taxıl, düyü, 

qarğıdalı, arpa, şəkər və ev quşları idxal edirlər. Onlar bu sahə-

lərdə Asiya ölkələrinə nisbətən idxalda daha çox maraqlıdırlar. 

Amma sayca çox əhaliyə malik Asiya ölkələrində də palma yağı, 

quru süd və soyaların bir çox növləri idxal olunur. Ərzaq məh-

sullarının idxalından asılılıq bir sıra ölkələr üçün, xüsusilə inki-

şaf etməkdə olan ölkələr üçün ciddi problemlər yaradır və geo-

siyasi baxımından təhlükəli xarakter alır. Məsələn, Birinci Dünya 

Müharibəsi zamanı Levantedə Antatanın Osmanlı imperiyasına 

qarşı Pauresdə hərbi dəniz blokadası nəticəsində yüz minlərlə 

insanlar acından ölmüşlər. İkinci Dünya Müharibəsində Yaxın 

Şərqdə ərzaq təhlükəsizliyi məqsədilə Misirdə hərbi vəziyyət şə-

raitində xüsusi tədbirlər görülürdü. Belə ki, Yaxın Şərq mərkəz-

ləşdirilmiş qaydada ərzaqla öznütəminetmə proqramı həyata 

keçirərək, ərzaq qıtlığı olan rayonlarda ərzaq satışını təşkil edir 

və ərzaq istehsalını stimullaşdırırdı.  

Qeyd edək ki, bir çox hökumətlər siyası təzyiqlərlə ərzaq 

probleminin həllinə və ya çətinləşdirilməsinə səy göstərimişlər. 

Məsələn, 1960-cı illərdə Misirdə ölkədə baş verən inqilabi hadi-

sələrlə əlaqədar olaraq, ABŞ bu ölkəyə ərzaq köməyini dayandır-
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dı. ABŞ həm də ərəb neftinə 1973-cü ildə embarqo qoymaqla bu 

ölkələrə, həmçinin 1979-cu ildə İran hadisələri ilə bağlı sank-

siyalardan istifadə etmişdir. 1990-cı illərdə İraqa qarşı BMT tə-

rəfindən Fars körfəzində baş verən hadisələrlə bağlı müəyyən-

ləşdirilmiş çoxtərəfli embarqolar nəticəsində bu ölkə aclıq təhlü-

kəsi ilə üzləşmişdir. Digər tərəfdən, bir çox inkişaf etməkdə olan 

ölkələr özlərinin ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini həll etmək 

üçün iri miqyaslı proqramlar irəli sürsələr də, çox hallarda su 

çatışmamazlığı səbəbindən nəzərdə tutulanları əldə edə bilmə-

mişlər. Bir tərəfdən, su resurslarının çatmaması, həmçinin əhali-

nin sürətli artımı mühüm ərzaq məhsulları üzrə istehsalın sə-

viyyəsinə adekvat olmamışdır. Digər tərəfdən, bir çox ölkələrdə 

su resurslarının axtarışı ilə əlaqədar olaraq xeyli işlər görülsə 

də, yüksək nəticələrin əldə edilməsinə nail olunmamışdır. 

XX əsrin 70-ci illərin əvvəlində bir sıra Yaxın Şərq ölkələrin-

də (Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq) ərzaq təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsi üçün geniş planlar hazırlanmışdı, lakin bunlar 

uğursuluqla nəticələnmişdir. Belə ki, geoiqtisadi baxımdan bu 

proqramlar ölkələrin ərzaq məhsullarına olan idxaldan asılılığı-

nı azalda bilməmiş, həmçinin  kənd təsərrüfatı və aqrar fermer 

müəssisələrində inklüziv inkişafı təmin etməmişdir. Səudiyyə 

Ərəbistanı su çətinliyi səbəbindən və bir çox proqramların yeri-

nə yetirilməməsindən 1980-ci illərdən başlayaraq ərzaq təhlü-
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kəsizliyinin təmin edilməsində çətinliklər çəkmişdir. 2008-

2015-ci illərdə ölkənin taxılla özünütəminetmə proqramının 

icrası tamamimlə dayandırılmışdır, çünki, su çatışmadığından 

quraqlıq baş vermişdir. Şirin su resursları isə Fars körfəzi ölkə-

lərində əsasən əhalinin su ilə təchizatına yönəldilir və bu suyun 

kənd təsərrüfatının ehtiyacına verilməsi kifayət qədər iri xərclə-

rə səbəb ola bilər. Buna görə də Qətər hökumətinin özünün ər-

zaq təhlükəsizliyinin 70 %-ə qədərini şirin sudan istifadə etmək-

lə təmin olunması planı baş tutmamış və ortadan çıxmışdır. Belə 

ki, Qətərin ərzaq təhlükəsizliyi üzrə milli Proqramı artıq fəaliy-

yət göstərmir (QNFSP). 

Bu regionlarda ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, həm də təbii 

resurslarla ərzaq məhsulları arasında balans problemi vardır. 

Belə ki, fəaliyyətin əhəmiyyətli hissəsi digər qiymətli məhsulla-

rın istehsalı, məsələn meyvə və tərəvəzlərin istehsalı istiqaməti-

nə də yönəldilə bilər və istixanalarda bu məhsulun yetişdirilməsi 

üçün az su tələb olunur. Digər tərəfdən, örüş sahələrinin yaradıl-

ması, təbii resursların dəyərləndirilməsi, göl, çay və digər su tu-

tumlu mənbələrin səmərəli olaraq istifadə dövriyyəsinə cəlb 

edilməsi, suvarma işlərinin nisbətən səmərəliliyinə səbəb ola bi-

lər. Amma bütün bu potensiallara baxmayaraq, həmin ölkələrdə 

əhalinin artımı və qida rasionları ilə əlaqıdar olaraq mühüm ər-

zaq məhsullarına idxaldan asılılıq da artacaqdır. Bir sözlə, Fars 
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körfəzi ölkələrində ərzaq məhsulları üzrə idxaldan asılılığın 

azaldılması üçün o qədər də güclü perspektivlər görünmür. Ər-

zaq idxalı isə əsasən digər resurslardan əldə edilən vəsaitlər he-

sabına maliyyələşdirilir. Buna görə də həmin ölkələrdə iqtisa-

diyyatın diversifikasiyalaşdırılması qlobal problem olaraq qal-

maqdadır. Geoiqtisadi və geosiyasi amillər nəzərə alınmaqla hə-

min ölkələrdəki daxili standartların və yanaşmaların beynəlxalq 

meyarlar səviyyəsinə qaldırılması təmin edilməli, ərzaq təhlükə-

sizliyi ilə bağlı problemlər kompleks şəklində araşdırmalı və 

uzunmüddətli dövr üçün ərzaq təhlükəsizliyi proqramlarının 

həlli yolları müəyyənləşdirilməlidir.  

2008-ci ildə baş vermiş qlobal dünya maliyyə böhranından 

sonra Vyetnam, Argentina, Hindistan və Çində öz ölkələrinin ər-

zaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ərzaq ixracı məhdudlaşdı-

rılmışdır. Bu məhdudlaşdrmalardan əziyyət çəkən ölkələr sıra-

sında ilk növbədə Sudan, Pakistan və Efiopiya daha çox diqqət 

çəkmişlər. Maraqlıdır ki, bu ölkələr Ümumdünya Ərzaq Proqra-

mından ərzaq köməyi alan ölkələr sırasındadırlar. Bir çox ölkə-

lər özlərinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin etmək üçün investi-

siyalarının artırılması təşəbbüsləri göstərmişdir (məsələn, Filip-

pin, Misir, Qazaxıstan, Şərqi və Qərbi Afrika ölkələri). Amma, bu 

təşəbbüslər nəticəsində həmin ölkələr uğur əldə etmək şansın-

dan tam yararlana bilməmişlər.  
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2008-ci ildəki ərzaq böhranından sonrakı dövrdə Şimali 

Amerika, Avrasiya və Avstraliyada paxlalı bitkilərin bazarlarında 

nisbətən sabitlik əldə etmək mümkün olmuşdur. Bununla belə, 

son iki onillikdə dünyada, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr-

də, həmçinin tropik ölkələrdə ərzaq məhsullarının istehsalının 

artımı və ixracı genişlənmişdir. Məsələn, həmin ölkələrdən kofe 

və şəkərlə yanaşı, digər məhsullarında ixracı diqqət çəkir. İndo-

neziya və Malayziya fəal şəkildə palma yağı, Vyetnam isə düyü 

ixrac edir. Bu sırada Braziliya xüsusilə fərqlənir. Belə ki, Brazi-

liya əsas ərzaq məhsulları üzrə dünyanın ən iri ixracaatçıların-

dan birinə çevrilmişdir. Ölkədə kənd təsərrüfatı sahələri iri 

miqyasda mexanikləşdirilmişdir və yenilənmişdir. Bütün bunlar 

isə məhsuldarlığın artırılmasına imkan vermişdir. Bununla belə, 

ekspertlər bu ölkəni ekoloji zərərlə bağlı tənqid etmişlər və belə 

bir sual ortaya çıxır ki, ekoloji problemləri artırmaqla mühüm 

ərzaq məhsulları istehsalının həcminin genişləndirilməsi təcrü-

bəsinin digər ölkələrə yayılmasının nə dərəcədə faydalı var. Hət-

ta Qeyts Fondunun “Afrikada yaşıl inqilabçılar” hərəkati xəbər-

darlıq edir ki, ekoloji adaptasiyalar əsasən kiçik fermerlərlə 

bağlı olan fəaliyyətdə daha geniş baxılmalı və əhali kütləsinə 

xeyir gətirməlidir. Müasir dövrdə Afrika iri ərzaq idxalçısı kimi 

qalmaqdadır. Bununla belə, bu qitənin özündə güclü kənd təsər-

rüfatı potensialı vardır və həmin sahənin məhsuldarlığını artır-
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maqla, urbanizasiya proseslərinə məruz qalmış əhali kütlələri-

nin ərzaqla təminatını həll etmək olardı. Belə ki, urbanizasiya 

prosesləri sosial-iqtisadi məsələlərdə ciddi fikir ayrılığı yarat-

mış, problemlər əmələ gətirmişdir. Torpaq üzərində mülkiyyətlə 

bağlı münaqişələr yaranmışdır. Bir tərəfdən, xarici investisiyalar 

artsa da, Afrikada daxili investisiyalar və investorlar həlledici rola 

malikdirlər. Efiopiyalı diaspor təşkilatlarının öz doğma vətənlə-

rində aqrar sahəyə yatırdıqları investisiyalar kiçik və orta fermer 

təsərrüfatlarının fəaliyyətini nisbətən tənzimləməyə yardımçı ol-

muşdur. Bu proseslərdə Fars körfəzi ölkələrinin, və Çinin yatır-

dığı xarici investisiyalar, Qərbi Avropa aqroticarət kompaniyala-

rının yatırdıqları investisiyalarla müqayisədə kifayət qədər azdır. 

Dünya ərzaq bazarlarında iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı yeni 

meyillərin və dəyişikliklərin fonunda dünya regionları və ərzaq 

bazarının korporativ iştrakçıları ərzaq probleminin həllində ye-

ni yanaşmalara daha çox ümid edirlər. Geoiqtisadi kontekstdə 

Latın Amerikası və Afrika ölkələrinin ərzaqdan asılılığı hələ də 

artacaqdır. Bununla belə, bir çox digər regionlarda, həmçini Arg-

entina, Braziliya, ABŞ, Avstraliya yaxud Avropada aqrobazarla-

rın inkişaf zənciri üzrə istehsal satış sahələrinə investisiyaların 

artırılacağı gözlənilir. Ən mühüm vəzifələrdən biri 2050-ci ildə 9 

milyard nəfərə çatacağı proqnozlaşdırılan dünya əhalisnin ər-
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zağa olan tələbatının ödənməsi üçün kənd təsərrüfatı sahələri-

nin davamlı inkişafının təmin edilməsidir.  

Qeyd edək ki, dünyada qlobal səviyyədə olan norma və stan-

dartlar, güclü ölkələrin bir-biri ilə iqtisadi vasitələr hesabına rəqa-

bət aparması, regional güclərin öz qonşuları ilə müqayisədə əhə-

miyyətli rol oynaması müasir dünyamızın əsas iqtisadi-siyasi dav-

ranış xüsusiyyətlərindəndir. Çoxsaylı dövlət institutlarının fəaliy-

yəti və hökumətlərin proqnozlaşdırma alətləri daha çox ərzaq prob-

leminin ümumi həllindən, bu problemlərin davamlı şəkildə həlli 

mexanizmlərinin işlənib hazırlanması istiqamətinə yönəldilmişdir. 

Beləliklə, dünya dövlətləri nə etməlidirlər ki, dünya iqtisa-

diyyatının qloballaşdığı, geoiqtisadi amillərin və problemlərin 

təsirinin artdığı bir şəraitdə uzunmüddətli dövr üçün daha eti-

barlı ərzaq təhlükəsizliyi sistemini formalaşdıra bilsinlər? Bu su-

al aparıcı dünya dövlətlərini və beynəlxaq qurumları düşündür-

məlidir. ABŞ və digər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş aparıcı 

dünya dövlətləri, şübhəsiz, mühüm təşəbbüsləri öz üzərlərinə 

götürməli, qlobal konsensusa nail olunmalı və ərzaq problemlə-

rinin həlli istiqamətində daha pozitiv, daha sabit meyllərin bər-

qərar olunması təmin edilməlidir. Ərzaq problemlərinin həllində 

optimal mexanizmlər tətbiq olunmalı və yeni yanaşmalara üs-

tünlük verilməlidir. Məsələn, inkişaf etməkdə olan dünya ölkələ-

ri özlərinin ərzaq təhlükəsizliyi problemləri üzrə inkişaf pro-
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qramlarını modelləşdirərkən, Niderlandın kənd təsərrüfatının 

inkişafı üzrə modelindən müəyyən ibrət dərslərini mütləq şəkil-

də nəzərə almalıdırlar, bu proseslərdə baş vermiş neqativ pro-

seslərdən adekvat nəticələr çıxarılmalı və tənizmləmələr həyata 

keçirilməlidir. Bundan əlavə, Qərbi Avropa ölkələri ərzaq məh-

sulları istehsalının həcminin artırılması və qlobal ərzaq proble-

minin həllinə daha ciddi töhfələrin verilməsi üçün inkişaf etmək-

də olan ölkələrin infrastrukturuna investisiyalar yatırmalı və bu 

ölkələrin kənd təsərrüfatı istehsalçılarının yüksək texnologiyala-

ra çıxışları təmin edilməlidir. Məsələn, kiçik bir ölkə hər hansı 

bir regional elektrik stansiyasından asılıdırsa, bu zaman həmin 

ölkənin manevr qabiliyyəti olduqca məhduddur. Buna görə də, 

resursların səfərbər edilməsi və birləşdirilməsi vacib şərtlərdən-

dir. Asiya-Sakit Okean regionunda Çinin sürətli inkişafı və ABŞ 

ilə münasibətlərindəki rəqabət fonunda, bu regionda bir çox ki-

çik dövlətlər Pekinlə əlaqələrin çoxşaxəliliyinə üstünlük verir və 

iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə səy göstərirlər. Belə ol-

duğu şəraitdə, mühüm ərzaq məhsulları üzrə regionda istehsalın 

genişləndirilməsinə, bununla bağlı regional ittifaqların və birlik-

lərin yaranmasına əlavə imkanlar yaranar. Rəqabətqabiliyyətli 

müəssisələrin yaradılması və regional ərzaq məhsulları bazarla-

rının inkişafı məqsədilə regionda bu sahədə aparıcı quvvələrə və 

subyektlərə daha çox etibar edilməsi vacib şərtlərdəndir. Bütün 
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hallarda yerli və regional maraqlar nəzərə alınmalıdır. Qlobal 

kompaniyalar və bazar iştirakçıları yerli amilləri mütləq şəkildə 

dəyərləndirməlidirlər. Ərzaq probleminin həlli istiqamətində 

mövcud ehtiyatlar səfərbər olunmalı və obyektiv olaraq qiymət-

ləndirilməli, əhalinin qlobal ərzaq problemlərinin minimuma en-

dirilməsi tədbirləri görülməlidir.  

 

Minilliyin İnkişaf Hədəflərində Azərbaycanın iştirakı 

Azərbaycan müstəqil və dinamik iqtisadi inkişaf edən ölkə 

kimi beynəlxalq təşkilatlarla və dünya ölkələri ilə səmərəli 

əməkdaşlıqda kifayət qədər maraqlıdır. Azərbaycan Respublika-

sı 20 oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO təşkilatının üzvüdür və 

bu təşkilatla kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın yüksəldilməsi 

istiqamətində geniş həcmli işlər aparır.  

Azərbaycan Minilliyin İnkişaf Hədəflərindəki iştirakı ilə, öl-

kədə davamlı və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, milli iqtisa-

diyyatın inkişafının daha optimal modelləşdirilməsi, yoxsulluq 

və işsizlik səviyyəsinin azaldılması, əhalinin gəlirlərinin artırıl-

ması və rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində balanslı və so-

sialyönlü iqtisadi siyasət aparır.  

Neft sənayesindəki tarixi nailiyyətlərin əldə edilməsi, neft 

strategiyasının reallaşdırılması nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 

iri həcmdə investisiyaların gətirilməsi mümkün olmuşdur. Ölkə 
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iqtisadiyyatının strukturunun diversifikasiyalaşdırılması istiqa-

mətində vacib tədbirlər görülür. Qeyri-neft sektorunun, o cümlə-

dən kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrosənaye kompleksinin in-

kişafı strateji hədəflər səviyyəsinə qaldırılmışdır. 

 Azərbaycan neft gəlirlərindən əldə etdiyi valyuta və maliyyə 

resurslarından səmərəli istifadə hesabına, ölkədə makroiqtisadi 

sabitliyi təmin etmiş, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi mexa-

nizmlərini gücləndirmişdir. Azərbaycan neft hasilatından əldə et-

diyi gəlirlərin hesabına sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının daha 

uğurlu modellərinin tətbiqinə və reallaşdırılmasına nail olmuşdur. 

 Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində Azərbaycanın əsas 

hədəfi yoxsulluq səviyyəsinin tamamilə azaldılması və ifrat yox-

sulluq hallarının aradan qaldırılmasından ibarətdir. Azərbaycan-

da bu baxımdan MDB ölkələri ilə müqayisədə daha güclü poten-

sial formalaşdırılmışdır və bu səbəbdən yaxşı nəticələr əldə 

olunmuşdur. İnvestisiya və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 

hesabına ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti gücləndirilmiş, əhalinin 

iqtisadi fəallığı artırılmış və gəlirləri çoxalmışdır. Sosial-iqtisadi 

problemlərin həllinə daha çox vəsaitlər ayrılmaqdadır. 

 Ölkədə bütün regionlarda genişmiqyaslı infrastruktur şəbə-

kələrinin formalaşdırılması prosesləri əsasən başa çatdırılmış-

dır. Təhsilin və səhiyyənin maddi-texniki bazasının gücləndiril-

məsi, səviyyələrinin artırılması üçün strategiyalar hazırlanmış 
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və iri layihələr həyata keçirilmişdir.  

Azərbaycanda Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin ikinci mühüm 

hədəfi kimi orta təhsilin keyfiyyətinin maksimum yüksəldilməsi, 

məktəblərdə şagirdlər arasında gender bərabərliyinin inkişafı 

üçün mühitin yaradılması, təhsil proseslərinin səmərəliliyinin 

artırılmasından ibarətdir. Digər mühüm bir hədəf isə, ölkədə 

gender bərabərliyinin təmin edilməsi, qadınlara daha çox səla-

hiyyətlərin verilməsi diqqət çəkir. BMT-nin İnkişaf Proqramında 

göstərildiyi kimi, Azərbaycan bir çox layihələri məhsuldar nə-

ticələrlə həyata keçirmişdir.  

Ölkə parlamentində və digər dövlət qurumlarında qadınların 

təmsil olunmasında artım müşahidə olunmuşdur, qadınlar icra 

strukturlarında yüksək vəzifələrə irəli çəkilirlər və təqdirəlayiq 

haldır ki, bu proseslərdə yüksək intellektə, siyasi və iqtisadi bi-

liklərə malik qadın kadrlara üstünlük verilir. Məsələn, yerli icra 

strukturlarının rəhbərlərinin müavinlərindən biri qadın kadrla-

rın içərisindən təyin olunur. Orta məktəb və məktəbəqədər 

müəssisələrində isə, direktorların 80%-dən çoxu qadınlardan 

ibarətdir. MİH-in biri də - 4-cü məqsədi uşaq ölümlərinin sə-

viyyəsinin azaldılmasıdır və bu problemin həlli də birbaşa yox-

sulluq probleminin həlli ilə bağlıdır. 

 Qeyd edək ki, Azərbaycanda geniş miqyasda ilkin səhiyyə is-

lahatları həyata keçirilmiş, bununla bağlı mexanizmlər və prinsi-
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plər Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin tətbiqi dövründə əhəmiyyət-

li səviyyədə inkişaf etdirilmişdir. MİH-in 5-ci məqsədi isə ana 

sağlamlığının yaxşılaşdırılması və bununla əlaqədar davamlı 

tədbirlərin görülməsi ilə bağlı olmuşdur.  

Təqdirəlayiq haldır ki, bu baxımdan Azərbaycanda müsbət 

irəliləyişlər vardır və Dünya Bankının məlumatlarına görə, son 

25 ildə ana ölümü illik ortalama 3% olmaqla, əhəmiyyətli də-

rəcədə azalmışdır. MİH-in 6-cı məqsədi cəmiyyət üçün ağrılı 

problemlərdən olan - İİV/QİÇS, malyariya və digər xəstəliklərə 

qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılmasından ibarət olmuş-

dur. Görülmüş kompleks tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 

İİV/QİÇS-in yayılmasının qarşısını almaq sahəsində MDB ölkələ-

rindən daha çox nailiyyətlər əldə etmişdir.  

Lakin, MİH-in 7-ci məqsədinin həyata keçirilməsində, yəni 

ətraf mühitin mühafizəsinin gücləndirilməsində, bununla bağlı 

ölkənin meşə sahələrinin qorunması tədbirlərinin genişləndiril-

məsində daha çox işlərin görülməsi zərurəti qalmaqdadır. Ölkə-

nin şəhər yerlərində təmizlənmiş içməli su təchizatının təmin 

olunmasına baxmayaraq, kənd yerlərində bu sahədə inkişaf pro-

sesləri hələ də ləng gedir. MİH-in 8-ci məqsədində bölgələrdə iş 

yerlərinin yaradılmasını hədəfləyən Dövlət Regional İnkişaf Pro-

qramları vasitəsilə gənclər arasındakı işsizlik səviyyəsi xeyli də-

rəcədə azaldılmışdır. Regionların davamlı və dayanıqlı inkişafı 
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üzrə ardıcıl şəkildə dövlət proqramları həyata keçirilir, regionla-

rın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi məqsədi ilə əsaslı 

kapital qoyuluşları artırılır, digər mənbələrdən maliyyə resurs-

larının ayrılması həyata keçirilir və abadlıq-quruculuq işlərinin 

genişləndirilməsinə məqsədli vəsaitlər ayrılır. 

 Azərbaycanın MİH çərçivəsində reallaşdırdığı genişmiqyaslı 

tədbirlər və layihələr milli inkişaf strategiyasının daha yaxşı for-

mada inkişafına və möhkəmlənməsinə imkan verdi. Lakin, MPR-

də verilən tövsiyələrə görə, ölkənin əsas maliyyə sənədinin-döv-

lət büdcəsinin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması, büdcə 

vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması, ölkədə qiy-

mətlərin tənzimlənməsi proseslərinin bazar iqtisadiyyatı prinsi-

plərinə uyğunlaşdırılması, davamlı iqtisadi inkişafın genişləndi-

rilməsi tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması daha yaxşı nə-

ticələr əldə etməyə imkan verərdi.  

Azərbaycan öz resurs potensialından milli iqtisadi maraqlar 

naminə istifadəni əsas götürməklə, ölkənin davamlı və dayanıqlı 

inkişafının sürətləndirilməsinə çalışır, təsirli tədbirlər görür, 

beynəlxalq əməkdaşlıqda fəaldır, regionda və beynəlxalq iqtisa-

di əməkdaşlıq layihələrində əsas təşəbbüskar və donor ölkələr-

dən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan rəhbərliyi və hökuməti öl-

kənin davamlı və dayanıqlı inkişaf təmayüllərinin daha da güc-

ləndirilməsi üçün səylərini daim artırmaqdadır.  
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Davamlı İnkişaf Məqsədlərində nəzərdə tutulan 17 mühüm, 

həm də bir-birini tamamlayan məqsədlərin və strateji hədəflərin 

reallaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər görülməkdədir. 

Qeyd edək ki, bu məqsədlər aşağıdakılardan ibarətdir:  

 yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması və son qoyulması; 

 aclığa qarşı kompleks tədbirlərin görülməsi, aclığa son qoy-

ulması və bu məqsədlə ərzaq əlçatanlığına nail olunması, 

kənd təsərrüfatı sektorunun davamlı, dayanıqlı və məhsul-

dar inkişafının təşkil edilməsi;  

 sağlam həyat  tərzinin formalaşdırılması və təmin olunması, 

bunlarla əlaqədar olaraq zəruri tədbirlərin reallaşdırılması, 

əhalinin bütün yaş təbəqələri üçün sosial rifah səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması; 

 ölkədə təhsilin səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

təhsil alması üçün hər bir vətəndaşın hüquqlarının təmin 

olunması və əlverişli şəraitin yaradılması;  

 gender bərabərliyinin dövlət siyasəti kontekstində təmin 

olunmasının təşkili, qadınlara geniş səlahiyyətlərin veril-

məsi və onların bütün sahələrdə kişilərlə bərabər hüquqla-

ra malik olmasına səy göstərilməsi;  

 ölkədə əhalinin içməli suya olan tələbatının optimal təşkili, 

yaşayış massivlərində, xüsusi ilə əhalinin sıx yaşadığı ərazi-
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lərdə kanalizasiya sistemləri şəbəkəsinin yüksək səviyyədə 

yaradılması, gigiyenik-sanitariya normalarına uyğun şəraitin 

təşkili;  

 əhalinin elektrik enerjisi və digər enerjidaşıyıcılarla etibarlı 

təminatı sisteminin və xidmət şəbəkəsinin yaradılması, bu sa-

hədə bütün əhali təbəqəsinin əlçatanlığının təmin olunması;  

 iqtisadi artımın təmin olunması, bu məqsədlə ölkə iqtisa-

diyyatının strukturunun genişləndirilməsi, yeni texnologiy-

aların tətbiqinin sürətləndirilməsi, milli innovasiya sistemi-

nin yaradılması və ölkənin iqtisadi resurslarından səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi;  

 mənzil infrastrukturunun gücləndirilməsi, ölkədə mənzil 

fondunun əhalinin yaşayış səviyyəsinə və artımına uyğun 

balanslaşdırılması, inşaat sektorunun çoxfunksiyalı fəa-

liyyətindən məhsuldar istifadənin təşkili, inşaat materialları 

istehsalı sahələrinin inkişaf etdirilməsi;  

 əhalinin daha təhlükəsiz və güvənli şəraitdə yaşaması, icti-

mai asayişin sabitliyinin təmin edilməsi, əhalinin dinc şəra-

itdə yaşamasına nail olunması üçün bütün infrastruktura və 

kommunikasiyalara malik olan şəhərlərin, qəsəbələrin və 

digər yaşayış məskənlərinin, massivlərinin yaradılması; 

 ölkədə iqtisadi və sosial sistemin dayanıqlılığının və davam-
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lılığının gücləndirilməsi; 

 iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq milli və beynəlxalq layi-

hələr, tədbirlər çərçivəsində ölkənin üzərinə düşən öhdəlik-

lərə əməl olunması üzrə ardıcıl tədbirlərin görülməsi;  

 dəniz və çaylardakı su ehtiyatlarından davamlı istifadənin 

səmərəli təşkil olunması, israfçılığın qarşısının alınması, su 

mənbələrinin çirklənməsinə yol verilməməsi;  

 təbii varlıqların və meşələrin qorunması tədbirlərinin həya-

ta keçirilməsi, bioloji fondların zənginliyinin saxlanılması, 

nadir heyvanların və bitkilərin nəslinin kəsilməsinə yol ve-

rilməməsi, ümumilikdə təbiətlə davranışda cəmiyyətin və 

dünya sivilizasiyasının varlığına, sağlamlığına və gələcəyinə 

adekvat münasibətin formalaşdırılması; 

 ölkədə və ümumilikdə dünyada sülhün, əmin-amanlığın tə-

min olunması, konfliktlərə və müharibələrə yol verilməmə-

si, günahsız insanların qırğınına imkan yaradılmaması, dün-

yada sülhün möhkəmlənməsi üçün davamlı və ardıcıl təd-

birlərin görülməsi, silahlanmaya xərclənən külli məbləğdə 

vəsaitlərin əhəmiyyətli hissəsinin dünyada yoxsul və kasıb-

ların problemlərinin, ərzaq əlçatanlığı məsələlərinin həll 

edilməsinə yönəldilməsinin təşkili istiqamətində dünya öl-

kələri ilə birlikdə səylərin göstərilməsi və s. 
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FƏSİL 3. ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SOSİAL ASPEKTDƏ 

 

Əhalinin orta təbəqəsinin formalaşmasında ərzaq  

əlçatanlığının gücləndirilməsinin əhəmiyyəti 

Qeyd edək ki, ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq əlçatanlığının tə-

min olunması problemləri dünyada ən mürəkkəb qlobal prob-

lemlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Bu problemlərin həlli is-

tiqamətində sistemli və ardıcıl surətdə təsirli tədbirlərin görül-

məsi dünya ölkələrindən və beynəlxalq təşkilatlardan qarşılıqlı 

əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini tələb edir. 2050-ci ildə 

dünya əhalisinin sayının 9-10 milyard olacağı proqnozu nəzərə 

alınmaqla, bu qədər insanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil-

məsi və qlobal ərzaq əçatarlığı potensialının əhəmiyyətli sə-

viyyədə artırılmasını şərtləndirir. 

 Qlobal ərzaq əçatanlığı problemləri təkcə əhalinin artımı ilə 

deyil, həm də əhalinin qidalanması ilə bağlı rejimlərin və yanaş-

maların qeyri-optimallığından artır. Digər tərəfdən, ərzaq və qi-

da məhsullarının tədarükü və bölüşdürülməsi şəbəkələrinin 

qeyri-səmərəliliyi də bu problemləri çoxaldan səbəblərdəndir. 

İsrafçılıq isə bütün dünya ölkələrində həllini gözləyən vacib mə-

sələlərdən biridir. Dünya ölkələri və onların dövlətləri tam mə-

suliyyətlə anlamalıdırlar ki, növbəti onilliklərdə ərzaq və qida 

məhsullarına olan tələbat durmadan artacaqdır. Düzdür, əhali-
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nin artım səviyyəsi əksər inkişaf etmiş ölkələrdə, həmçinin əha-

linin gəlirləri yüksək olan ölkələrdə zəifdir, bəzi ölkələrdə isə 

əhalinin sayının azalması prosesləri gedir. Amma, bir çox dünya 

regionlarında və qitələrində, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, da-

ha çox isə xüsusilə Afrika və Asiyada əhalinin sayı durmadan 

artmaqdadır. Hal-hazırda dünya əhalisi 6 milyard nəfərdən çox-

dur və onun təxminən yalnız 1,3 milyardı yüksək gəlirli region-

larda yaşayır.  

Əvvəldə qeyd etmişdik ki, bir sıra proqnozlara görə 2050-ci 

ildə dünya əhalisinin sayı 9-10 milyard nəfər olacaqdır. Ərzaq 

əlçatanlığı məsələsi yalnız inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aclıq 

içərisində yaşayan milyonlarla insanı təmin etməkdən ibarət 

deyildir, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələr də daxil olmaqla, 

dünyanın bütün ölkələrində əhalinin orta təbəqəsinin əhatəsinin 

genişləndirilməsi üçün ucuz qiymətə və geniş çeşiddə keyfiyyətli 

ərzaq məhsullarının əldə edilməsi vasitəsilə ərzaq əlçatanlığını 

təmin etməklə bilavasitə bağlıdır. Proqnozlara görə, 2020-ci ilə 

kimi dünyada orta təbəqəli ailələrin sayının 1,5 milyardı ke-

çəcəyi gözlənilir.  

Bu kateqoriyadan olan ailələrin hər birinin ərzaq əlçatanlığı 

potensialı il ərzində 10000 dollar səviyyəsində qiymətləndirilir. 

Orta təbəqəli ailələrin sayının artması daha optimal rejimdə qida-

lanma səviyyəsinin formalaşdırılmasında və keyfiyyətli, təbii ər-
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zaqlara olan tələbatın balanslaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oy-

nayır. Bunlar isə öz növbəsində ərzaq və qida məhsulları istehsal-

çıları, biznes strukturları, emal müəssisələri üçün obyektiv çağı-

rışlardır və bu baxımdan ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsi təd-

birlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində dünya ölkələ-

rinin səyinin və əməkdaşlığının genişləndirilməsini tələb edir.  

Qeyd edək ki, dünyada iqtisadi inkişaf proseslərinin inten-

sivləşdirilməsi, qlobal iqtisadi inkişaf tendensiyalarının geniş-

lənməsi, inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı inkişaf etməkdə olan öl-

kələrdə əhalinin gəlirlərinin artması və istehlak səviyyəsinin 

yüksəlməsi nəticəsində əhalinin orta təbəqəsinin həyat tərzində, 

qidalanma rejimində və ərzaq məhsulları ilə təminatı məsələlə-

rində köklü dəyişikliklərə gətirib çıxartdı. Bu dəyişikliklər eyni 

zamanda ərzaq və qida məhsulları istehsalçılarını və bazarlarını 

da əhatə etdi.  

Belə ki, 2007-2015-ci illər ərzində orta səviyyəli maaşla ailə 

büdcələrini formalaşdıran orta təbəqəli ailələrin sayı 29,1 faiz 

artaraq, 2015-ci ilin sonuna 1,2 milyona çatdı. Bu proseslər daha 

çox iqtisadi inkişaf tempi baxımından intensiv dinamika nüma-

yiş etdirən, dünyanın əhali sayına görə öndə olan iki iri ölkəsin-

də - Çin və Hindistanda daha çox diqqət çəkmişdir. Belə ki, 

2012-ci ildə Çin və Hindistanda 10000 dollardan çox illik təmiz 
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gəlirlərə malik müvafiq olaraq 277 milyon və 149 milyon ailə 

qeydə alınmışdır.  

Digər inkişaf etməkdə olan bir qrup dünya ölkələrində -

Rusiya, Braziliya, Nigeriya, Misir, Vyetnam, İndoneziya və Filip-

pin kimi əhalisi çox olan, iqtisadi inkişaf proseslərində artım 

tendensiyası müşahidə edilən ölkələrdə orta gəlirli əhalinin 

sürətli artımı da diqqət çəkmişdir. Gəlirləri artmaqda olan orta 

əhali təbəqəsi və qlobal ərzaq əlçatanlığı arasındakı qarşılıqlı 

əlaqələrin bir çox təsirləri ilə yanaşı, mühüm təsirlərindən biri 

də ərzaq idxal edən ölkələr üçün müəyyən təsirlərin ortaya çıx-

masıdır. Belə ki, yüksək keyfiyyətli və əlçatanlıq səviyyəsində 

olan ərzaq və qida məhsullarına olan tələbatın artması ilə əlaqə-

dar olaraq, ərzaq idxal edən ölkələr ənənəvi əməkdaşlıq kanalla-

rı ilə yanaşı, idxal üçün mühüm olan ərzaq və qida məhsullarının 

daha sabit və güclü ixracatçıları ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə 

məcburdurlar. Bu hal isə dünya səviyyəsində ərzaq və qida məh-

sullarının yetişdirilməsi, hazırlanması, qablaşdırılması, saxlanıl-

ması, bölüşdürülməsi, son istehlakçılara çatdırılması istiqamə-

tində birgə əməkdaşlığın maksimum səmərəli yollarının müəy-

yənləşdirilməsini tələb edir. Digər tərəfdən, ərzaq və qida məh-

sullarının qiymətlərinin yüksək olması və artım tendensiyası 

nümayiş etdirməsi iqtisadi sistemləri qlobal şəraitdə yenicə güc-

lənməyə və formalaşmağa başlayan bir çox ölkələr üçün pro-
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blemlərə səbəb olmuşdur. Misal üçün, 2012-ci ildə Pakistan, 

Vyetnam, Rusiya, Ukrayna, Venesuela və digər yenicə inkişaf 

tempi yığmış, inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyata malik ölkələrdə 

qida və ərzaq məhsullarının qiymətlərində artım intensivləşmiş 

və nəticədə bu ölkələr inflyasiya problemi ilə üzləşmişlər. 

Orta təbəqəli ailələrdə istehlak tələbatı artdıqca, daha çox ər-

zaq və qida məhsulları tələb olunur. 2007-2015-ci illər ərzində 

yenicə inkişafa başlayan və inkişafda olan ölkələrdə ərzaq üzrə is-

tehlak xərcləri orta illik 4,6 faiz artmışdır, sonrakı illərdə isə bu 

kateqoriyadan olan ölkələrdə orta təbəqəli ailələrin qida və ərzaq 

məhsulları üzrə xərcləri cəmisi 2,8 faiz yüksəlmişdir. Bu isə çox 

ciddi bir çağırışdır və növbəti illər ərzində dünyada ərzaq əlça-

tanlığını riskə ata biləcək bir tendensiyadır. Orta təbəqəli ailələrin 

istehlak səviyyəsinin aşağı düşməsi dünyada taxıl, soya paxlası, 

qarğıdalı, düyü kimi dənli bitkilərin istehsalına mənfi təsir göstə-

rə biləcək amillər kimi diqqət çəkir, digər tərəfdən isə dünyada 

əhalinin və onların istehlak faizinin artımı da ərzaq əlçatanlığını 

risk altına qoyur. Belə ki, ümumilikdə dünya üzrə ərzaq tələbatı 

ərzaq təminatını üstələyir, əksər ölkələrdə isə çatışmazlıqlar ya-

radır və ərzaq qiymətlərinin artmasına səbəb olur. 

BMT-nin rəsmi statistikasına əsasən qlobal taxıl ehtiyatları 

2012-ci ildə azalmaqda davam etmişdir. Bütün bunlar isə, ərzaq 

təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxissislərə bu qənaətə gəl-
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məyə imkan vermişdir ki, dünyada ərzaq təminatının zəif olması 

ərzaq əlçatanlığında yeni yanaşmaların, yeni istehlak normaları-

nın formalaşdırılmasına və müəyyənləşdirilməsinə ehtiyacı artı-

racaqdır.  

Orta təbəqəli ailələrin əksəriyyətinin şəhər yerlərində yaşa-

ması, ərzaq problemlərinin davamlı və dayanıqlı həlli yollarının 

daha optimal variantlarının tapılmasını şərtləndirir. Dünyada 

urbanizasiya və miqrasiya proseslərinin qeyri-sabitliyi, ətraf 

mühitin qorunması və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı problemlərin 

həllindəki çətinliklərin mövcudluğu diqqət çəkir. Belə bir şərait-

də meşə massivlərinin azalması, meşələrin qırılması hallarının 

artması ilk növbədə yeni şəhərlərin və yaşayış massivlərinin ya-

radılması ilə bilavasitə bağlıdır. 2007-2012-ci illər ərzində dün-

yada şəhər əhalisinin sayı 2,2 faiz artmışdır və bu fakt dünyada 

ümumi illik əhali artımı səviyyəsindən, yəni 1,2 faiz artımdan 2 

dəfəyə yaxın çoxdur. Bunlarla bərabər, iqtisadi inkişaf prosesləri 

sürətlənən Asiya ölkələrində əhalinin sürətli artımı və urbaniza-

siya proseslərinin genişləndirilməsi dünyada ərzaq və qida məh-

sullarının istehsalının çeşidinin və həcminin artımına səbəb ol-

duğundan, əksər dünya dövlətlərinin hökumətləri ərzaq və qida 

məhsullarının tənzimlənməsində ciddi təzyiqlərə məruz qalırlar 

və dünya təcrübəsi göstərir ki, onlar bu vəzifənin öhdəsindən 

tam gəlmək iqtidarında deyildirlər. 
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Yüksək qida və ərzaq qiymətləri isə istehlakçıların davranış-

larına, biznes subyektlərinə və ərzaq idxal edən ölkələrə ciddi 

təsirlər göstərir. Misal üçün, Çin və Hindistan hökuməti əhalinin 

müəyyən qruplarına ərzaq yardımlarını artırır və yerli qiymətlə-

ri sabitləşdirmək üçün ixracat qadağaları qoymağa üstünlük ve-

rirlər. Təbii amillərlə əlaqədar olaraq baş verən təbii fəlakətlər, 

quraqlıq və  sairə səbəblərdən ərzaq anbarlarında ehtiyatların 

azalması əksər dünya dövlətlərini öz iqtisadi potensiallarını əha-

linin ərzaq təchizatını təmin etmək üçün səfərbər etməyə məc-

bur edir. Bunların əksinə olaraq, ərzaq idxal və ixrac edən ölkə-

lər də ciddi təsirlərə məruz qalırlar. Ərzaq idxal edən ölkələr is-

tehlakçıları ərzaqla təmin etmək üçün artan qiymətlərlə idxala 

məcburdurlar və bu amil sonda istehlakçıların ərzaq və qida 

məhsullarına çəkdikləri xərci əhəmiyyətli səviyyədə artırır, sosi-

al narazılıqlar çoxalır. Bu tip tendensiyalar 2008-2009-cu illərin 

qlobal ərzaq böhranından sonra Afrika və Asiya qitələrindəki bir 

çox ölkələrdə ciddi problemlər yaratmışdır. 

 Belə ki, əksər hallarda ərzaq və qida məhsullarının qiymət-

lərindəki qeyri-sabitlik zəif iqtisadiyyata malik ölkələrə daha 

çox mənfi təsir göstərmişdir və bu hal onların büdcə xərclərinin 

çox böyük hissəsinin ərzaq və qida məhsullarının təminatı, eyni 

zamanda məcburi idxalı ilə bağlı olmasından irəli gəlmişdir. Mi-

sal üçün, 2012-ci ildə Afrikanın bir çox ölkələrində ərzaq və spir-
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tsiz içkilər üzrə istehlak xərcləri daha çox olmuş və bu göstərici 

üzrə qlobal səviyyədə ümumi xərclər 15,2 faiz olduğu halda, hə-

min ölkələrdə 29,6 faiz təşkil etmişdir.  

Qlobal iqtisadi proseslərdə ərzaq, su və enerji kimi tükənən 

təbii resurslarla bağlı dünya ölkələrinin problemləri artdıqca, 

biznes subyektləri daha davamlı və dayanıqlı resursların axtarı-

şında maraqlı olacaqlar. Belə ki, dünyada proqnozlaşdırılan su 

qıtlığı növbəti illərdə ərzaq istehsalının artmasında ciddi pro-

blemlər yarada bilər və məlumdur ki, ərzaq və qida məhsulları-

nın istehsalında əsas komponentlərdən biri sudur. BMT-nin 

mütəxəssislərinin hesabatlarına görə, kənd təsərrüfatı sektoru 

dünyada bütün su mənbələrindən istifadə olunan suyun 70 faizi-

ni istifadə etdiyi halda, sənaye və digər sahələrin payı müvafiq 

olaraq 22 faiz və 8 faiz təşkil edir. Dünyada istehsal olunan ər-

zaq və qida məhsullarının əhali arasında hazırkı bölüşdürülməsi 

sistemi optimal deyidir, qeyri-bərabərlik həddindən çoxdur.  

Nəticədə dünyada 842 milyon insan lazımi şəkildə qidalan-

mır və təxminən iki milyard insan qidalandırıcı elementlərin ça-

tışmazlığından əziyyət çəkir (Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkila-

tı, 2013). Maraqlıdır ki, bunlarla bərabər dünyada 1,4 milyar-

ddan çox insan artıq çəkilidir və əksəriyyəti bundan əziyyət çə-

kir.  

 



253 

 

Qidalanma əlçatanlığı 

Ərzaq əlçatanlığı və qidalanma əlçatanlığı bir neçə amillər 

baxımından konkret şəkildə əlaqəlidir. Ailə səviyyəsində ərzaq 

əlçatanlığının olmaması lazımi şəkildə qidalanmamanın üç əsas 

səbəblərindən biridir. Ərzaq əlçatanlığının mahiyyətinin açıq-

lanmasına yanaşmalar, bunlarla əlaqədar baxışlar əsasən qida-

lanma səviyyəsinin adekvatlığı ilə bağlı olduğundan, bu yanaş-

malarda ailə amili əsas yer tutur. Məsələn,  “Agyemang & Jons-

son“un mütəxəssislərinin araşdırmalarına görə, ərzaq əlçatan-

lığının əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər bir ailənin ərzağı 

onun bütün üzvlərinin qidalanma tələblərinə uyğun şəkildə is-

tehlak olunursa, o zaman onların qidalanma tələbləri qarşılanır.  

Qidalanma əlçatanlığı eyni zamanda “ərzaq”, “sağlamlıq” və 

“qayğı” anlayışları ilə qarşılıqlı baxılır. Buna görə də, ailə sə-

viyyəsində qidalanma əlçatanlığına ərzaq əlçatanlığı olmadan 

nail olmaq mümkün deyildir və yaxud əksinə, ərzaq əlçatanlığı-

nın təmin olunmasında qidalanma əlçatanlığı meyarlarına adek-

vatlıq vacib şərtlərdəndir. Bu sırada qida çatışmazlığının ərzaq 

çatışmazlığı riskini artıra biləcəyini nəzərə alsaq, bunu ən yaxşı 

şəkildə zəif qidalanmanın ərzaq, sağlamlıq və qayğının təmin 

olunması imkanlarına qısa və uzunmüddətli əks təsiri olduğunu 

dərk etməklə izah etmək mümkündür. 

Bu baxımdan, ərzaq əlçatanlığı və qidalanma əlçatanlığı qar-
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şılıqlı şəkildə əlaqəlidir və bu əlaqənin təsir dairəsi, simptomları 

müəyyən böhran dövründə mövcud ola bilərlər. Misal üçün, yo-

luxucu xəstəliklərin zəif qidalanmanın geniş yayılmış səbəbi ol-

duğu yerdə daha çox ərzağın əlavə edilməsi səmərəli olmur, ya 

da əksinə, ərzaq çatışmazlığı əsas problem olduqda səhiyyə sek-

toruna əlavə investisiyanın yatırılması problemin həllinə kömək 

etmir. S.Kaufmanın gəldiyi qənaətə görə, ərzaq çatışmazlığı 

mövcud olmaqda davam etsə belə, təkmilləşdirilmiş “qidalandır-

manı dəstəkləyən qərarlar və  yanaşmalar” daha çox ehtiyac du-

yulan qidalandırıcı elementləri təmin etmək üçün əhalinin bö-

yük hissəsi tərəfindən istehlak olunan mühüm ərzaqların ehtiya-

tının artırılması və bölüşdürülməsinin tənzimlənməsi tədbirləri-

nin gücləndirilməsi hesabına problemi nisbətən həll etmək 

mümkündür.  

Əhatəli ərzaq əlçatanlığı anlayışının mahiyyətinin açıqlan-

ması və dərindən baxılması əsasında müəyyənləşdirilmiş mü-

hüm göstəricilərə Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının dəs-

təklədiyi Ərzaq Çatışmazlığı, Həssaslıq, Məlumatlandırma və Xə-

ritə Hazırlanması sistemləri daxildir. Bu göstəricilər əsas qida-

landırma göstəriciləri kimi, həmçinin 2000-ci illərdən bəri BMT 

agentlikləri tərəfindən təqdim olunan idarəetməyə əsaslanan 

nəticələrdə istifadə olunur və inkişafda olan ölkələrdə həyata 

keçirilən Tam Ərzaq Əlçatanlığı Proqramları çərçivəsində əldə 
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edilmiş təcrübələr nəticəsində özünü doğrultmuşdur. 

 Praktiki mənada ərzaq əlçatanlığı hər zaman geniş mənada 

başa düşülmür, adətən ərzaq əlçatanlığı anlayışı daha yaxşı qi-

dalandırma üçün ərzağın əhəmiyyətini lazımi şəkildə özündə 

əks etdirmir. Əksər hallarda siyasətçilər və mühüm qərarlar ver-

mək səlahiyyəti olan dövlət rəsmiləri ərzaq məhsulları  istehsalı-

na çox böyük önəm verdikləri halda, kiçik fermer təsərrüfatları-

nın inkişaf etdirilməsi və qidalandırma hədəflərinə çatmaq üçün 

strateji tədbirlərin görülməsi arxa planda qalır (K.Aqyemanq, 

S.Kaufman). 1996-cı ildə keçirilən Dünya Ərzaq Sammitində 

UNİCEF-in konseptual çərçivə təqdimatında ərzaq əlçatanlığı an-

layışına geniş mənada baxmaq mümkün olmuşdur və bu təqdi-

matdan sonra ərzaq əlçatanlığı anlayışına baxışlar əsasən dəyişil-

mişdir. Bu proseslərin ərzaq əlçatanlığı və qidalanma əlçatanlığı 

anlayışları arasındakı məntiqi fərqlər və asılılıqlarla bağlı müasir 

baxışların formalaşdırılmasında  önəmli töhfəsi olmuşdur.  

Qeyd edək ki, qidalanma əlçatanlığı ərzaq əlçatanlığından 

nisbətən fərqlidir, çünki o, cəmiyyətin yalnız kalori deyil, zəruri 

qidalandırıcıları əldə edə bilməsini özündə əks etdirir. Belə ki, 

insanların qidalanma rejimlərində sink, selen, dəmir və bütün 

növ vitaminlər olmalıdır. Alqı-satqı məqsədilə qida məhsulları 

üzrə ixracat bazarının genişlənməsi inkişafda olan ölkələrdə 

yerli fermer təsərrüfatlarının və ailə plantasiyalarının işçiləri 
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üçün qidalanma rejimlərində bu cür çeşidliliyi getdikcə daha çox 

təhlükə altına qoyur. 

 Əsasən ticari məqsədli məhsul istehsal edən regionlarda zə-

if qidalanma əksər inkişafda olan ölkələrdə ən böyük problem-

lərdən biridir və bu zəif məhsuldarlıq səviyyələri, uşaqların təh-

sil göstəricilərinin aşağı olması və təsərrüfat işlərində çalışan ai-

lələrin sağlamlıqlarından məhrum olması ilə nəticələnir. Zəif qi-

dalanmanın problemləri həm də nəsillərlə bağlıdır. Belə ki, zəif 

qidalanma bu tip ailələr üçün nəsillikcə xarakterik olduğundan, 

həmin problemlərə dərindən yanaşılmır, bu baxımdan yeni nə-

sildən olan uşaqlar da lazımi şəkildə qidalanmayan yetkin şəxs-

lərə çevrilir və onların övladları da eyni problemlərə düçar olur-

lar. Bu problemin həll olunmadan nəsildən-nəslə keçməsi və 

mənfi təsirlərinin davam etməsi təkcə ailələrlə bağlı deyil, həm-

çinin iqtisadi inkişaf proseslərinə də mənfi təsirini göstərir.  

Dünya Bankının təxmini hesablamalarına görə zəif qidalanma 

Dünya üzrə ÜDM-də 2-3 faiz itkiyə səbəb olur.  

Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün bir sıra ölkələr öz 

ərzaq və qidalanma əlçatanlığının daha adekvat hədəflərini 

müəyyənləşdirərək, zəruri tədbirləri həyata keçirirlər.  

Məsələn, Afrika ərzaq əlçatanlığı konseptual çərçivəsinin bir 

qrup müəyyənləşdirilmiş hədəfləri diqqət çəkir:  

1) Ərzaq əlçatanlığı üzrə risklərin daha keyfiyyətli idarə 
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edilməsi; 

 2) Ərzaq məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi və isteh-

sal həcminin artırılması hesabına, dünyada daha çox balanslaş-

dırılmış ərzaq bazarlarının formalaşdırılması və qiymətlərin 

adekvatlığının təmin edilməsi; 

3) Həssas əhali qrupları üçün ərzaq əlçatanlığı şəraitinin ya-

radılması və imkanların artırılması; 

4) Müəyyənləşdirilmiş hədəflər çərçivəsində mühüm ərzaq 

məhsullarının çeşidinin artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

hesabına daha yaxşı qidalanma rejimlərinə nail olunması və s.  

Qidalanma əlçatanlığının təmin edilməsi və daha optimal qi-

dalanma rejimlərinin  müəyyənləşdirilməsi hesabına ərzaq əlça-

tanlığı problemlərinin həll edilməsi istiqamətində beynəlxalq sə-

viyyədə əlaqələndirilmiş fəaliyyət dairəsi genişlənməkdədir. 

Dünya Bankı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Afrika Liqası, Dünya 

İqtisadi Forumu və Kopenhagen Fikir Birliyinin apardığı araşdır-

malarda, keçirdiyi tədbirlərdə, konfrans və sammitlərdə dünya-

nın görkəmli siyasətçiləri və  iqtisadçıları bu problemlər üzrə fi-

kirlər söyləmiş, münasibətlər bildirmiş və nəticədə mövcud prob-

lemlərə yanaşmalarda xeyli təkmilləşdirilmələr aparılmışdır.  

Bu tədbirlərin reallaşdırılması zamanı ortaya çıxan mühüm 

suallardan biri də, əməli olaraq qidalanma əlçatanlığına necə tə-
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kan vermək olar sualıdır. Bu sual bütün səviyyələrdə xüsusi diq-

qət mərkəzində olub və olmaqdadır. Ərzaq əlçatanlığının və qi-

dalanma əlçatanlığının əlaqəli formada həlli məqsədilə çoxlu 

sayda problemlərin həlli lazım gəlir. Bunlara meyvə və tərəvəz 

məhsullarının təşkili zənciri üzrə tədbirləri ciddi şəkildə dəstək-

ləmək, bitki və heyvan mənşəli yağların daha yüksək göstərici-

lərlə və zəngin qidalandırıcı elementlərlə istehsalına nail olmaq, 

istehlakçılar arasında sağlam qidalanmanın əhəmiyyəti barədə 

məlumatlandırma tədbirlərini aparmaq və s. aiddir. Bunlarla ya-

naşı, digər bir problem ticari məqsədli ərzaq və qida məhsulları-

nın ümumi dövriyyəsinin qidalanma əlçatanlığına edə biləcəyi 

təsir dairəsini obyektiv qiymətləndirməkdən ibarətdir. Məsələn, 

çay, qəhvə və kakao kimi ixracyönlü məhsullar inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdən və yaxud yenicə iqtisadi inkişaf tempi yığan öl-

kələrdən əsasən  yüksək gəlirli ölkələrin əhalisinin istehlakı 

üçün ixrac olunur.  

Maraqlıdır ki, bu ixrac məhsullarının istehsalçıları son nə-

ticədə çox aşağı səviyyədə olan gəlirlərlə kifayətlənirlər. Amma, 

həmin məhsulların əlavə dəyər zənciri üzrə emalı və şaxələndi-

rilməsi proseslərinin təşkili hesabına daha çox səmərə əldə et-

mək və qidalanma əlçatanlığına əlavə töhfələr vermək mümkün-

dür. Tədqiqatlar göstərir ki, insanın boyunun 1 faiz artması hə-

min şəxsin məhsuldarlığında 1,4 faiz artıma səbəb olduğu halda, 
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dəmirin misalında 1 faiz azalma orta məhsuldarlıqda 1 faiz azal-

maya səbəb olur.  

Başqa sözlə, istehsal olunan məhsulların əlavə dəyər zənciri 

potensialı qiymətləndirilmədən və istifadə edilmədən ixrac ba-

zarlarına çıxarılması, onların istehsalçılarından daha çox dünya 

bazarlarında fəaliyyət göstərən qlobal şirkətlərə qazanc gəti-

rəcəkdir. Fermerlər və onların ailə üzvləri isə əldə etdikləri kiçik 

gəlirlərlə daha vacib ehtiyaclarını ödəməyə məcbur olurlar. Am-

ma, əlavə dəyər zənciri kontekstində baxsaq fermer təsərrüfat-

ları və ailə plantasiyalarının gəlirlərinin balanslaşdırılması ilə 

yanaşı, onların ailə üzvlərinin qidalandırma rejimlərinin opti-

mallaşdırılması və qidalanma, həmçinin ərzaq əlçatanlığının 

əsas meyarlarına əməl olunması imkanları artardı.   

Qeyd edək ki, ərzaq və qidalanma əlçatanlığı üzrə potensial-

dan maksimum səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə daxili və 

xarici investorların bu proseslərə cəlb edilməsi vacib əhəmiyyət 

kəsb edir. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının geniş çeşiddə 

istehsalı ilə bərabər, müasir texnologiyalar əsaslı müəssisələr 

şəbəkəsinin yaradılması hesabına yerli istehsalın artırılması və 

yerli istehlak bazarlarının əlçatan ərzaq və qida məhsulları ilə 

yüksək səviyyədə təmin edilməsi mümkündür. Digər bir yanaş-

ma, ərzaq və qida məhsullarının ilin bütün fəsillərində istifadəsi-

nin təmin edilməsi və əhaliyə çatdırılması məqsədilə müvafiq in-
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frastrukturun, anbar təsərrüfatları şəbəkəsinin, logistik mərkəz-

lərin, tədarükçü və satış şəbəkəsinin formalaşdırılmasından iba-

rətdir.  

Belə olduğu halda qidalandırma əlçatanlığının əsas məhsul-

larından olan - meyvə və tərəvəzlər, yumurta, toyuq, balıq və 

süd məhsulları kimi heyvan mənşəli ərzaqlar daxil olmaqla qida-

landırıcılarla zəngin çeşiddə ərzaq məhsullarına əlçatanlığın tə-

min edilməsi imkanları artmış olur. 

Başqa bir yanaşma, ərzaq və qidalanma əlçatanlığı proseslə-

rində qadın amilinin yetərincə dəyərləndirilməsi və bununla əla-

qədar olaraq qadın fəaliyyətinin gücləndirilməsidir. Qadınların 

ailədəki əhəmiyyətli rolunun və mövqeyinin qiymətləndirilməsi, 

cəmiyyətdə bununla bağlı dəyərlərin qorunması, maarifləndirici 

tədbirlərin hesabına, bütün ailə üzvlərinin qidalanma rejimləri-

nin optimallaşdırılması və balanslaşdırılması mümkündür.  

Nəhayət, sonuncu yanaşma kimi qidalanmanın vacibliyi və 

bununla əlaqədar rejimlərin optimallığının təmin edilməsində 

təhsilin roluna ciddi önəm verilməlidir. Təhsil və təhsil proqram-

ları vasitəsilə daha adekvat  qidalanma, sağlamlıq və sanitariya 

tələblərinə əməl olunması sahəsində insanların baxışlarının və 

dünyagörüşünün inkişaf etdirilməsinə nail olmaq mümkündür.    

Fermer təsərrüfatları və ərzaq məhsullarının digər istehlak-

çıları ilə aparılan təlimlər, onların maarifləndirilməsi prosesləri-
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nin genişləndirilməsi, bir sıra müsbət nəticələrin əldə edilməsi-

nə imkan verər. Belə ki, istehsal olunan qida və ərzaq məhsulla-

rının daha kalorili və məhsuldar olması, qidalandırma rejimlə-

rində daha üstün cəhətlərə malik ərzaqlardan istifadə edilməsi-

nə üstünlük verilməsi hesabına istehsal olunmuş ərzaqların və 

qida məhsullarının rasional bölünməsinə nail olmaq müm-

kündür. 

 Fermer təsərrüfatlarının və ailə-kəndli təsərrüfatlarının ya-

radılması, idarə edilməsi proseslərində qadınların rolunun artı-

rılması, onlara daha çox səlahiyyətlərin verilməsi hesabına qida-

landırma rejimlərinin daha optimallarını müəyyənləşdirmək 

mümkündür. Bu təsərrüfatlarda daha keyfiyyətli və kalorili ər-

zaq və qida məhsullarının istehsalının təşkili ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təmin edilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır.  

Digər tərəfdən, maksimum keyfiyyətli və daha rasional ərzaq 

- qida məhsullarının istehsalının çeşidinin genişləndirilməsi bu 

sahədə fəaliyyət göstərən fermer və ailə təsərrüfatlarının, həm-

çinin digər istehsalçıların gəlirlərinin diversifikasiyalaşdırılma-

sına imkan verir, başqa sözlə, onlar məhdud çeşiddə məhsul is-

tehsalı üzrə əldə etdikləri gəlirlərdən asılı olmurlar. Məsələn, 

Malavidə aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, bu ölkədə 

fermer təsərrüfatlarında istehsal olunan qida və ərzaq məhsulla-

rının çeşidinin genişləndirilməsi ilk dövrlərdə yüksək nəticələrə 
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gətirib çıxarmasa da, bu sahədə fəaliyyətin nisbətən sabitləşdi-

rilməsinə və məhsuldarlığına nail olunmuş, müsbət nəticələr əl-

də edilməsinə başlanılmışdır. Bu cür yanaşmalar əhalisi və ailə 

tərkibi çox olan ölkələrdə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsə-

lən, iri əhali sayına və çoxlu sayda iri tərkibli ailələri olan, eyni 

zamanda əksəriyyətinin kasıb vəziyyətdə və kənd yerlərində ya-

şadığı Banqladeşdə ərzaq və qida məhsullarının istehsalının çe-

şidinin artırılması, son nəticədə qidalanma rejimlərinin nisbətən 

yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmışdır. Bunlarla bağlı olaraq, 

qadınların fermer və ailə-kəndli təsərrüfatlarında rolunun artı-

rılması, səlahiyyətlərinin yüksəldilməsi tədbirlərinin genişləndi-

rilməsinin əhəmiyyətini də qeyd etmək mümkündür.  

Tədqiqatlar göstərir ki, qida və ərzaq əlçatanlığının gücləndi-

rilməsində, əgər konkret baxsaq, qidalanma əlçatanlığının yaxşı-

laşdırılmasında əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, maaş-

ların artırılması, A vitamini ilə zəngin ərzaqların təminatının güc-

ləndirilməsi və milyonlarla insanın daha təkmilləşmiş formada 

ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həll edilməsinin rolu böyükdür.  

Bu problemlər üzrə qiymətləndirmələr və ümumiləşdirmə-

lər göstərmişdir ki, fermer təsərrüfatlarında, həmçinin fərdi sa-

hibkarlıq subyektlərində, digər ailə təsərrüfatlarında qida məh-

sullarının istehsalının çeşidinin genişləndirilməsi, bu sahələrdə 

çalışan ailələrin özlərinin qidalanma rejimlərinin optimallaşdı-
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rılması üçün heç də böyük səylər tələb olunmur və hətta, kiçik 

imkanlar hesabına belə bu istiqamətlərdə irəliləyişlərə nail ol-

maq mümkündür. Məsələn, dünyada əhalisi kasıb olan bir çox 

ölkələrdə kakao ağacları üçün kölgə yaradan ağacların özləri be-

lə məhsuldar meyvələr və tərəvəzlər verməyə qadirdirlər və ya-

xud, çəkilmiş hasarlar boyunca, həmçinin fermaların istifadə 

olunmayan künclərində, digər ərazilərində belə bu kimi ağaclar 

yetişdirilə və bar vermə səviyyəsinə çatdırıla bilinir.  

Digər tərəfdən, fermer və ailə təsərrüfatlarında saxlanılan 

toyuq və ördəklər  ət-yumurta verməklə bərabər, heyvandarlıq 

fermaları üçün gübrə ehtiyatlarının formalaşması üçün zəmin 

yaradırlar, həmçinin qida axtarışları məqsədi ilə bütün günü fəal 

şəkildə kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsinə, sağlam-

lığına, həmçinin insanların sağlamlığına zərər verə biləcək ağca-

qanad və digər həşəratları qida kimi tuturlar, dənləyirlər. Bir 

sözlə, ailə və fermer təsərrüfatlarında müxtəlif çeşiddə qida və 

ərzaq məhsullarının yetişdirilməsi, heyvandarlığın inkişaf etdi-

rilməsi, ev heyvanlarının faydalılığından maksimum səmərəli is-

tifadə olunması, son nəticədə qida rasionlarına və rejimlərinə 

daxil etmək üçün geniş çeşiddə qidaların və ərzaq məhsullarının 

istehsalına, tədarükünə imkan verir.  

Bu işlərdə fermerlərə və ailə təsərrüfatlarında çalışanlara - 

plantasiya işçilərinə qida və ərzaq məhsullarının daha məhsul-



264 

 

dar və səmərəli sortlarının seleksiyasının aparılması, onların 

təcrübə - sınaqdan keçirilməsi, maksimum məhsuldar sortların 

yerli şəraitə uyğunlaşdırılması məsələlərində mütləq şəkildə və 

sistemli formada dövlət dəstəyi göstərilməli, xüsusi ilə elmi-təd-

qiqat işlərinin davamlı şəkildə aparılması təşkil edilməli, onların 

zəruri-texniki avadanlıqlarla və mexanizmlərlə, nəqliyyat vasitə-

ləri ilə təmin olunmasına köməklik əsirgənməməli, yüksək tex-

nologiyaların və innovatik yanaşmaların istifadəsində yardımla-

rın əhatəsinin genişləndirilməsi vacib məsələlər kimi xarakteri-

zə olunur. 

 Məsələn, kənd təsərrüfatı sahələrində daha çox məhsuldar-

lığın əldə edilməsində keyfiyyətli toxum fondunun və toxum eh-

tiyatlarının yaradılması vacib şərtlərdəndir. Digər tərəfdən, 

kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinə qarşı təsirli tədbirlərin görül-

məsi üçün tələb olunan zəhərli dərmanların və vasitələrin alın-

ması məsələsində dövlət dəstəyinə daha çox ehtiyac vardır. 

Məhsulun saxlanılması, bölüşdürülməsi və satışı proseslərinin 

təşkili ilə bağlı problemlərin həllində fermer və ailə təsərrüfatla-

rına mütəşəkkil şəkildə köməkliklərin göstərilməsinin vacibliyi-

ni əvvəldə də bildirmişdik. Kiçik təsərrüfatların ən ağır problem-

lərindən biri min bir zəhmət bahasına yetişdirdikləri və ərsəyə 

gətirdikləri qida və ərzaq məhsullarının son alıcı şəbəkəsinə sə-

mərəli şəkildə çatdırılmasının təmin edilməsi ilə bağlıdır. 
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 Bu problemlərin sistemli və kompleks baxılmasında artıq 

bir çox dünya ölkələrinin müsbət təcrübələri diqqət çəkir. Ötən 

illər ərzində bir qrup ölkələrin, məsələn, Efiopiya, İndoneziya və 

Ruanda kimi ölkələrin hökumətlərinin öz əhalisinin qidalanma 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atdığı addımlar diq-

qət çəkir. Belə ki, əhalinin kasıb təbəqələrinin qidalanma əlçatan-

lığının təmin edilməsi məqsədi ilə ardıcıl və səmərəli tədbirlərin 

görülməsinə nail olunmuşdur. Amma, çoxlu sayda ölkələrdə bu 

problemlərin həlli üçün tələb olunan investisiyaların yatırılma-

sında lazımi səviyyədə fəallıq müşahidə olunmur, bir çox hallarda 

isə ölkələrin bu problemləri həll etmək səyləri uğurlu alınmır, ya-

xud zəruri investisiyaların əldə edilməsi mümkün olmur.  

Orta əhali təbəqəsinin inkişaf etdiyi ölkələrdə qidalanma re-

jimlərinin nisbətən optimallığına və səmərəliliyinə nail olunması 

ilə bərabər, bu tip ölkələrdə artıq çəkili və lazımi şəkildə qida-

lanmayan insanların sayının da çox olması adi hala çevrilmişdir. 

Qlobal orta ərzaq istehlakı təminatının dünya ölkələrində qeyri-

bərabər şəkildə bölüşdürülməsinə və təminata baxmayaraq, 

ümumilikdə qlobal orta ərzaq istehlakı artım tendensiyası 

nümayiş etdirir. 

 Məsələn, 1961-ci ildə dünyada adambaşına gün ərzində 

düşən kalori 2250 olmuşdursa, bu göstərici 2007-ci ildə 2750 

kaloriyə yüksəlmiş, 2050-ci ilə kimi isə 3070 kaloriyə qədər 
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yüksələcəyi gözlənilir. Güman edilir ki, 2030-cu ilə kimi təkcə 

Afrika və Cənubi Asiyada günlük kalori qəbulu adambaşına 

3000-dən az olacaqdır (Kastner, 2012; Aleksandratos və Bruin-

sma, 2012). Qlobal şəkildə istehlak vərdişləri tərkibində heyvan 

mənşəli qidalar və şəkər olan qidalanma rejimləri istiqamətində 

daha çox dəyişməkdədir.  

Qidalanma rejimlərinin üçdə biri heyvan mənşəli qidalardan 

ibarət olan yüksək və orta gəlirli ölkələrdə qida və ərzaq məh-

sullarına olan tələbat ən yüksək səviyyədədir, bu vəziyyətin ya-

xın gələcəkdə də sabit olacağı proqnozlaşdırılır. Belə bir hesabat 

məlumdur ki, əgər yüksək gəlirli ölkələr səviyyəsində 2050-ci il-

də proqnozlaşdırılan 9,6 milyonluq dünya əhalisi nəzərə alın-

maqla, ət və süd məhsulları istehlakı üzrə yeni hədəflərin-qida-

lanma rejimlərinin müəyyənləşdirilməsi mütləq şəkildə lazım 

gələcəkdir. Bu halda, heyvan mənşəli proteinlərin istehsalı ən 

azı üç dəfə artmalı olacaqdır və əgər istehlakçılar arasında ərzaq 

israfçılığı və paylanmasındakı qeyri-bərabərlik, qeyri-səmərəli-

lik problemləri aradan qaldırılmasa, 2015-2050-ci illər arasında 

reallaşdırılan iri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ər-

zaq-qida təminatı layihələrindən asılı olaraq 60-100 faiz artıma 

ehtiyac yaranacaqdır.  

Amma, ümumilikdə dünyada ərzaq israfçılığı üzrə təsirli təd-

birlərin görülməsi hesabına bu istiqamətdə azalmalara nail ol-
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maq mümkündür. Bütün bunlar bu qənaətə gəlməyə imkan verir 

ki, dünyada təkcə kənd təsərrüfatı məhsulları və qida məhsulla-

rının artımı hesabına 2050-ci ilədək olan dövr ərzində ərzaq əl-

çatanlığı probleminin həlli mümkün olmayacaqdır. Bununla ya-

naşı, ərzaq məhsullarının təchizat zənciri üzrə səmərəliliyin artı-

rılması, bir çox dünya ölkələrində və regionlarda ət və süd məh-

sullarının istehlakının azaldılması, yüksək gəlirli ölkələrdə isteh-

lakçılar tərəfindən ərzaq israfçılığının qarşısının alınması ilə 

bağlı genişmiqyaslı tədbirlərin görülməsi vacib şərtlərdəndir. 

 Bundan əlavə, baxılan proqnozlar və ehtimallar cari dövrdə-

ki inkişaf səviyyəsinə əsaslanır və iqlim dəyişikliyinin bu məh-

sullara mənfi təsirini əsasən nəzərə almır. Rozensvayq (2013) 

beş müxtəlif Qlobal Axın Modelindən istifadə etməklə dünyada 

artmaqda olan iqlim dəyişikliyinin gələcək təsirlərinin proqnoz-

laşdırılması sayəsində dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı istiqamətində bu proseslərin təsirini qiymətləndirmiş-

dir. Nəticələr heç də ürəkaçan deyildir. Belə ki, qlobal iqlim dəyi-

şiklikləri istilik səviyyəsinin artımı ilə nəticələnərsə, ilk növbədə 

kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrində daha çox mənfi təsiri hiss 

olunacaqdır. Dünya əhalisi artmağa davam etdikcə, kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalının genişləndirilməsi lazım gələcəkdir. 

Digər tərəfdən, qlobal ərzaq təchizatı zənciri üzrə təkmilləşdir-

mələrin aparılması, ərzaq itkiləri və israfçılığının azaldılması 
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yollarının müəyyənləşdirilməsi vacib amillərdəndir.  

2012-ci ildə keçirilən Davamlı İnkişaf Konfransında 

(Rio+20) iştirak edən ölkələrin dövlət başçıları yekdilliklə 

dünyada hər bir kəsin lazımi miqdarda ərzaq əldə etmək və aclı-

qdan xilas olmaq hüququna malik olduğunu, insanların daha 

təhlükəsiz və kalorili ərzaq məhsulları əldə etmək hüququnun 

olduğunu bildirmişlər. BMT-nin Baş Katibinin Rio+20-də etdiyi 

mühüm çağırış - Sıfır Səviyyəsində Aclıq Çağırışı dünya dövlətlə-

rinin liderlərinə, beynəlxalq təşkilatların, bütün dünya ölkələri-

nin hökumətlərinə etdiyi çağırış dünyada qloballığı ilə ən ağrılı 

problemlərdən olan ərzaq və aclıq problemlərinin aradan qaldı-

rılması istiqamətində birgə səylərin gücləndirilməsi ilə bağlı ol-

muşdur. Həmin çağırışla əlaqədar olaraq keçən dövr ərzində 

dünyada ərzaq və aclıq problemlərinin həllində daha çox məsu-

liyyət, dünya ölkələrinin əməkdaşlığının genişləndirilməsi mü-

şahidə olunur. Xüsusi ilə, iki yaşınadək olan uşaqların aclıqdan 

xilas edilməsi ilə bağlı dünya ölkələrində keçirilən tədbirlərin 

əhatəsi xeyli genişləndirilmişdir.  

Davamlı İnkişaf Hədəfləri sırasında mühüm hədəflərdən biri 

kimi “Aclığa son qoymaq, ərzaq əlçatanlığı, təkmilləşmiş qida-

lanmaya nail olmaq və kənd təsərrüfatının davamlı inkişafını tə-

min etmək” hədəfi (Davamlı İnkişaf Hədəfi 2), ilk növbədə kənd 

təsərrüfatı sahələrinin kompleks və davamlı inkişafına dəstəyin 
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göstərilməsi, kiçik fermer və ailə təsərrüfatlarına daha çox səla-

hiyyətlərin verilməsi və onların məhsuldar fəaliyyəti üçün mak-

simum münbit şəraitin yaradılması, dünyada kişi və qadınlar 

arasındakı cinsi bərabərlik üzrə artmaqda olan disporsiyanın 

tənzimlənməsi tədbirlərinin görülməsi, kənd yerində yoxsulluğa 

son qoyulması, sağlam həyat tərzinin və ömür sürülməsinin tə-

min olunması, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı adekvat tədbirlərin gö-

rülməsi, həmçinin digər mühüm inkişaf hədəfləri üzrə vacib təd-

birlərin həyata keçirilməsi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. Bunlar-

la yanaşı, anaların və körpələrin qidalandırıcı elementlərlə lazı-

mi şəkildə təmin olunmaması uzunmüddətli inkişaf proseslərinə 

mənfi təsir göstərə bilər. Əlverişsiz qidalanma rejimləri və əlve-

rişsiz şəraitdə həyat sürülməsi inkişaf etmiş ölkələrdə belə, həm 

də inkişafda olan ölkələrdə bir çox xəstəliklərin artması ilə bila-

vasitə əlaqəlidir. Xüsusi ilə, kənd ərazilərində yaşayan insanlar 

daha çox yoxsulluq və aclıqdan əziyyət çəkirlər. Bu problemlər 

sistemli və kompleks yanaşmalarla araşdırılmalı, adekvat təd-

birlərin ardıcıllığı təmin edilməlidir.  

Dünya üzrə kənd təsərrüfatı sektorunun inkişaf etdirilməsi 

mexanizmləri daha məhsuldar olmalı və israfçılığın qarşısı alın-

malıdır. Həm istehsal, həm də istehlak daxil olmaqla davamlı 

kənd təsərrüfatı təcrübələri və ərzaq təminatı mexanizmlərinə 

tam əhatəli və vahid prizmadan yanaşılmalıdır. Yararlı vəziyyət-
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də olan torpaq, su və bitki kimi genetik nemətlər ərzaq istehsalı-

nın həlledici tərkib hissələridir və dünyanın əksər hissələrində 

onların artan qıtlığı bu nemətlərdən maksimum səmərəli istifa-

dənin təmin olunmasını şərtləndirir. Deqradasiyaya uğrayan 

torpaqların bərpa olunması daxil olmaqla, mövcud kənd təsər-

rüfatı torpaqlarında davamlı kənd təsərrüfatı təcrübələri vasitə-

silə əkin yerlərinin yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı istehsalı-

nın genişləndirilməsi meşə fondlarından istifadəni nisbətən 

azaltmağa imkan verəcəkdir. 

Digər tərəfdən, quraqlığa davamlı yeni məhsul çeşidlərinin 

yaradılması ilə bərabər, təkmilləşdirilmiş suvarma sistemlərinin 

təşkili, hazır kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının saxlanılma-

sı infrastrukturunun yaradılması, hazır məhsulların nəqli və is-

tehlakçılara itkisiz çatdırılmasının logistik təminatı da vacib mə-

sələlərdəndir. Əkinə yararlı olmayan torpaqların reabilitasiyası 

da vacib şərtlərdəndir və bu kateqoriyadan olan torpaqların 

əkinçilik dövriyyəsinə cəlb edilməsi ərzaq məhsulları istehsalı-

nın çeşidinin və həcminin genişləndirilməsinə əlavə töhfələr ve-

rə bilər. Rio+20 konfransının yekun sənədində davamlı inkişafın 

təşkilində torpaq deqradasiyasının neytrallaşdırıldığı bir məka-

nın - ərazinin yaradılması çağırışı irəli sürülmüşdür. 

 Hazırkı qlobal torpaq deqradasiyası dərəcəsini nəzərə alsaq, 

torpaq bərpasının ərzaq əlçatanlığı və iqlim dəyişikliyinin təsiri-
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nin azaldılması üçün əhəmiyyətli faydaları diqqət çəkir. Bununla 

belə, səhralaşma, torpaq deqradasiyası və torpaq fondlarının ya-

rarsız hala düşməsi ilə bağlı digər halların elmi cəhətdən dərin-

dən öyrənilməsi, bu proseslərin səbəblərinin araşdırılması və 

adekvat tədbirlərin görülməsi də ciddi diqqət mərkəzində saxla-

nılmalıdır. Ənənəvi əkinçilik və heyvandarlıq sahələrinin mövc-

ud yanaşmaları, texnologiyaları son elmi yeniliklərlə zənginləş-

dirilməlidir.  

Müasir texnologiyalar əsaslı kənd təsərrüfatı məhsulları is-

tehsalının təşkili ilə bərabər, yerli ərzaq sistemlərinin çevik hala 

gətirilməsi gələcək dövrlərdə böyük miqyaslı ərzaq qıtlığının 

qarşısının alınmasında və hər bir nəfər sivilizasiya sakininin ər-

zaq əlçatanlığı, keyfiyyətli qidalanma ilə təmin olunmasında həl-

ledici rol oynaya bilər. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 

mütəxəssisləri tərəfindən daha güclü ərzaq əlçatanlığı istiqamə-

tində bir qrup məsləhətlər hazırlanmışdır və onların mahiyyəti 

xüsusi diqqət çəkir: 

1) Ərzaq əlçatanlığı və qidalanma rejimlərinin optimallığının 

təmin edilməsi məqsədi ilə ərzaq və qida istehsalçılarının, ilk 

növbədə fermer və digər ailə təsərrüfatlarının bu istiqamətdə 

son yeniliklər, texnologiyalar, idarəetmə metodları, praktiki ya-

naşmalar barəsində məlumatlandırılması və bilik əldə etmələri 

yüksək səviyyədə təşkil olunmalıdır;  
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2) Komplekslilik və sistemlilik prinsipləri əsasında kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının və mühüm ərzaq növlərinin istehsalının 

artırılması, yüksək məhsuldarlığa nail olunması, kənd təsərrüfa-

tı sahələrində çalışan ailələrin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması 

və qidalanma rejimlərinin təkmilləşdirilməsi, ümumilikdə ərzaq 

əlçatanlığının təmin edilməsi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanıl-

malıdır.  

 

Yerli inkişafda ərzaq əlçatanlığının rolu 

Qeyd edək ki, milli səviyyədə və qlobal məkanda ərzaq təmi-

natının gücləndirilməsi məsələləri aclıq və yoxulluğun səviyyəsi-

nin azaldılmasında əhəmiyyətli rol oynayır, ancaq hələlik bu qə-

bildən olan tədbirlər aclıq və yoxsulluğu tamamilə aradan qal-

dırmağa kifayət etmir. Son onilliklərdə aparılan iri qlobal həcmli 

tədbirlərin müsbət nəticələrinə və əldə edilmiş nailiyyətlərə 

baxmayaraq, əvvəllərdə vurğulandığı kimi, dünyada 800 milyon 

insan acdır, çünki onların sağlam həyat sürmək üçün ehtiyac 

duyduqları ərzağı almağa imkanları yoxdur. 2 milyarddan çox 

insan qidalandırıcı elementlərin çatışmazlığından əziyyət çəkir, 

təhlükə altında yaşayırlar. 1 milyarddan çox insan isə aclıq və 

yoxsulluğun mənfi təsirlərinə məruz qalmaqdadırlar.  

Belə ki, bu insanların əksəriyyətinin ehtiyacdan və əlacsızlı-

qdan keçirdikləri stress nəticəsində müxtəlif problemləri yaran-
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mışdır, onların bir hissəsinin əsəb və psixoloji problemləri var-

dır. Digər bir hissəsi isə görmə qabiliyyətinin zəifləməsindən cə-

miyyətə inteqrasiyada çətinlik çəkirlər, ya da görmə qabiliyyət-

lərini itiriblər. Burada belə bir ziddiyyət də vardır ki, yoxsul və 

zəif qidalanan insanların təxminən 75 faizi kənd təsərrüfatı 

məhsullarının və mühüm qida növlərinin becərildiyi, istehsal 

olunduğu kənd ərazilərində yaşayırlar. Bu baxımdan, problemlə-

rə obyektiv yanaşdıqda, vacib bir qrup tədbirlər sırasında yox-

sulluq və aclığın səviyyəsinin azadılması üçün ilk növbədə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının və mühüm ərzaq növlərinin istehsal 

olunduğu ərazilərin sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi, 

əhalinin yaşayış səviyyəsinin və gəlirlərinin yüksəldilməsi, bura-

da yaşayan insanların sahibkarlıqla və bizneslə daha məhsuldar 

məşğul olması üçün əlverişli şəraitin yaradılması, təhsil və sə-

hiyyə infrastrukturunun səviyyəsinin yüksəldilməsi mühüm mə-

sələlərdəndir. 

 Bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi hesabına kənd ərazi-

lərində sosial-iqtisadi inkişafa güclü təkan verilməsi nisbətən 

yoxsul fermerlərə və kənd sakinlərinə əlavə stimullar verir, gə-

lirlərini artırır, istehlak və həyat standartlarının yüksəldilməsinə 

kömək edir. Bütün bunlar isə, milli və qlobal ərzaq təminatının 

gücləndirilməsində həlledici amillərdən hesab olunur.  

Qlobal səviyyədə ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi tədbir-
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lərinin intensivləşdirilməsi dünyada qidalanma və təhlükəsiz ər-

zaq təchizatı problemlərinin  həllində proseslərin sürətləndiril-

məsinə zəmanət verir. Optimist səslənən bu prinsiplər əsasında 

qlobal səviyyədə ərzaq əlçatanlığı tədbirlərinin genişləndirilmə-

si üzrə dünya ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatlarının birgə 

çağırışları da artmaqdadır. Bu problemlərin elmi əsaslarla uzun 

illər ərzində sistemli şəkildə araşdırılmasına əsasən belə bir qə-

naətə gəlmək olar ki, kənd ərazilərində ərzaq məhsullarının is-

tehsalı ilə yanaşı, ərzaq əlçatanlığının adekvat şəkildə həll edil-

məsi dünyada qlobal ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həllinə 

ciddi töhfələr vermək iqtidarındadır. Təhlillər göstərir ki, ərzaq 

əlçatanlığı və zəif qidalanma problemləri əsasən insanların onla-

rın ehtiyaclarına uyğun ərzaq əldə edə bilməməsi, resurs və im-

kanların paylanmasının qeyri-bərabərliyi və ərzaq paylama ka-

nallarının qeyri-səmərəliliyi səbəbindən ortaya çıxır.  

Dünyada hal-hazırda lazım olduğundan iki dəfə çox ərzaq 

məhsulları istehsal olunur, ancaq müvafiq olaraq bu ərzaqların 

saxlanılması və bölüşdürülməsi sistemlərinin qeyri-səmərəliliy-

indən onun 30 faizi istehlakçılara çatdırılmadan itirilir. Nəticədə, 

yerdə qalan ərzaq məhsulları daha çox ehtiyacı olan insanlara 

belə çatmır. Başqa bir önəmli amil odur ki, ötən əsr ərzində kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafı iki əsas istiqamətdə getmişdir: 

bir tərəfdən dünya bazarı üçün istehsal üzrə ixtisaslaşan böyü-
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kmiqyaslı ərzaq məhsulları istehsalı kompaniyalarının və fermer 

təsərrüfatlarının sayı artmaqda davam etmişdir, digər tərəfdən 

isə yalnız yerli bazarlar üçün istehsal edən kiçikmiqyaslı ailə və 

kəndli təsərrüfatları fəaliyyət göstərmişdir. Məsələ burasındadır 

ki, kəndlərdə yaşayan insanlar adətən yalnız bu yerli bazarlarda 

satılan ərzağı əldə edə bilmək imkanına malik olmuşlar və bu 

tendensiya indi də qalmaqdadır. Qloballaşma meyilləri güclən-

dikcə, bu iki müxtəlif səviyyəli ərzaq məhsulları istehsalçıları 

arasında tarazlığı saxlamaq qeyri-mümkün olmuşdur və fərqlilik 

səviyyəsi sürətlə artmışdır. 

 Dünya əhalisinin daha çox hissəsinin şəhərlərdə yaşaması 

tendensiyası bu fərqin artmasına daha da təkan vermişdir. Bu 

baxımdan, dünyanın əksər kənd təsərrüfatı regionlarında tarazlı 

və davamlı inkişafın mühüm prinsiplərinə eyni səviyyədə əməl 

edilməsi mümkün olmamışdır, qloballaşma sürətləndikcə yox-

sulların və acların sayı artmışdır.  

Müasir dövrdə əsas problemlərdən biri kənd ərazilərində 

mövcud təbii resurslardan, əmək ehtiyatlarından və ümumilikdə 

bütün iqtisadi resurslardan maksimum səmərəli istifadənin tə-

min edilməsi, əhalinin həyat şəraitinin və yaşayış səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı 

təşkilində son texnologiyaların gücündən məhsuldar istifadənin 

hesabına dünyada ərzaq və aclıq problemlərinin həllinə əsaslı 



276 

 

töhfələrin verilməsindən ibarətdir. Belə ki,  ərzaq əlçatanlığının 

təmin olunması kifayət qədər geniş, çoxcəhətli və mürəkkəb mə-

sələdir. Göstərilən hədəfə çatmaq üçün yerli, milli və qlobal sə-

viyyələrdə eyni zamanda fəallıq nümayiş etdirilməlidir və dünya 

üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasına nail 

olunmalıdır.  

Hesablamalara görə, növbəti 30 il ərzində inkişafda olan öl-

kələrin ərzaq tələbatı əhali artımı və gəlirlərin artımının az ol-

ması səbəbindən təxminən iki dəfə çoxala bilər. Əksər inkişafda 

olan ölkələr üçün kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artırılması 

qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafına təkan vermək iqti-

darındadır. Aclığa son qoyulması probleminin həlli isə, ilk növ-

bədə hədəf kimi götürülən qidalanma, sağlamlıq və ərzaq pro-

qramlarının fəal şəkildə hazırlanmasını və həyata keçirilməsini 

tələb edir. Belə ki, ailə gəlirlərinin artırılması hələ tam mənada 

insanların sağlamlıq və fiziki fəallıqlarını qoruyub saxlamaq 

üçün optimal olaraq qidalanma rejimlərinin seçilməsinə və ona 

əməl edilməsinə zəmanət vermir. Digər bir hesablamalara görə, 

dünyada mövcud olan cari resurslardan daha səmərəli şəkildə 

istifadə edilsəydi, aclıqdan əziyyət çəkən əksər ailələr uşaqların 

zəif qidalanması problemlərini həll edə bilərdilər. 

 Qidalanma rejimlərinin yaxşılaşdırılması, adətən qidalanma 

üzrə məsləhətləşmə, valideyn qidalanma xidmətləri və ictimai 
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səhiyyənin bu sahədə fəal müdaxiləsini tələb edir. Bəzi hallarda 

düzgün qidalandırıcı elementlər üzrə çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması üçün az da olsa investisiyaların yatırılması tələb 

olunur. Az xərc tələb olunduğuna görə bu səmərəlidir, faydalıdır, 

eyni zamanda nəticələrin əldə edilməsinə çox vaxt gözləmək la-

zım gəlmir. Məsələn, bu kimi problemlərin həll edilməsi üçün 50 

milyon əhalisi olan bir ölkədə ərzaq və su təminatının gücləndi-

rilməsi ilə bağlı olaraq, dəmir, yod, A vitamini, digər vitamin və 

mineralların əlavə olunması ildə ölkəyə təxminən 25 milyon dol-

lara başa gələ bilər. Bunlarla bərabər, qıtlığın aradan qaldırılma-

sı tədbirləri, infrastruktur və kənd təsərrüfatı proqramlarının 

nəticəsi olaraq, qidalanma səviyyəsini yüksəltmək mümkündür 

və bu baxımdan ərzaq əlçatanlığının təmin olunması prosesləri-

ni əngəlləyən maneələrin intensiv və davamlı olaraq aradan qal-

dırılması vacibdir. 

 Ötən iyirmi beş il ərzində dünyanın yenicə inkişaf etməkdə 

olan ölkələrində insanların yaşayış standartlarının yaxşılaşdırıl-

masında önəmli irəliləyişlər əldə olunmuşdur: 

 dünyanın yoxsulluq içərisində yaşayan əhalisinin sayı azalıb;  

 adambaşına düşən gəlirlər ikiqat artıb;  

 uşaq ölüm hallarının sayı yarıya enib; 

 XX əsrin 70-ci illərindən bəri dünyada orta yaşam müddəti 



278 

 

on il artıb; 

 qlobal kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı kəskin şəkildə yüksəlib;  

 adambaşına düşən ümumi kalori təminatı 30 faiz çoxalıb;  

 ilkin ərzaq qiymətləri 50 faizdən çox azalıb və s.   

Bu amillər hesabına, xüsusilə məhsuldarlığın artımı sahəsin-

də həm sərf olunan kalori, həm də istehlak olunan ərzaqların çe-

şidliliyi istehlakçılara öz qidalanma rejimlərini yaxşılaşdırmağa 

imkan vermişdir. 1961-1992-ci illər ərzində inkişafda olan ölkə-

lərdə gündəlik adambaşına düşən orta kalori 1925-dən 2540-a 

çatmışdır və bu, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş minimum gündəlik 2200-2300 kalori tələ-

batından hətta yüksəkdir.  

Baxılan dövr ərzində dünya əhalisi təxminən iki dəfə artsa 

da adambaşına düşən kalori təminatında da artım baş verdi. Be-

lə ki, 1970-ci ilin yekununda 64 faizlə müqayisədə inkişafda olan 

ölkələrdə bu göstərici 80 faizdən çox təşkil etmişdir. Bununla 

bərabər, zəif qidalanan insanların sayı azalaraq, 1970-ci ildə təx-

minən 940 milyondan 1996-cı ildə 800 milyona düşmüşdür. Bu 

nisbi nailiyyətlərə baxmayaraq, dünyada əhali artımı və bu artı-

mın ölkələr üzrə qeyri-proporsional olması 1,3 milyarda yaxın 

insanın günə bir dollardan az gəlirlə sağ qalmaq uğrunda müba-

rizə aparmasına gətirib çıxartdı və bu kateqoriyadan olan insan-
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ların sayı artmaqda davam edir. 

 Dünya əhalisinin təxminən 15 faizi və inkişafda olan ölkələ-

rin əhalisinin 50 faizi tələb olunan səviyyədə qidalanmaq imka-

nından məhrumdur. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının və 

Dünya Bankı Qrupunun 1992-ci ildə hazırladığı hesabatlarda 

qeyd olunmuşdur ki, dünyada 5 yaşdan aşağı 195 milyon uşaq 

zehni və fiziki cəhətdən tam inkişaf etmək üçün tələb olunan qi-

daları əldə edə bilmirlər.  

Qeyd edək ki, növbəti 30 il ərzində inkişaf etməkdə olan öl-

kələr kənd təsərrüfatı sektorunun məhsuldarlığını ikiqat artır-

maq və aclığa son qoymaq hədəflərinə çatmaq üçün daha çox və 

genişmiqyaslı işlər görməli, mükəmməl strategiyalar, konsepsiy-

alar və proqramlar hazırlamalı, onların səmərəli şəkildə reallaş-

dırılmasına nail olmalıdırlar. Bu istiqamətdə dünya səviyyəsində 

investisiyaların daha səmərəli cəlbi prosesləri təmin edilməli, 

investisiya layihələrinin faydalılıq səviyyələri obyektiv olaraq 

qiymətləndirilməlidir.  

Dünya Bankı Qrupu (Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Bey-

nəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

və Çoxtərəfli İnvestisiya Zəmanəti Agentliyi) çoxlu sayda tədbir-

lər və proqramlar vasitəsilə kənd ərazilərində iqtisadi inkişafa 

təkan verərək, kənd təsərrüfatı sahələrinin məhsuldarlığının ar-

tırılmasına, yoxsulluğun azaldılmasına, aclığa son qoyulmasına 
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çalışır. Bu istiqamətdə kompleks formada iqtisadi siyasət həyata 

keçirilir və mövcud resurslardan səmərəli, məhsuldar istifadə 

sahəsində ərzaq təminatı artırılır, dünya əhalisinin ərzaq əldə 

edilməsi imkanlarının genişləndirilməsi və ərzaq əlçatanlığının 

gücləndirilməsi tədbirlərinin miqyası daha çox dünya ölkələri-

nin ərazisini əhatə edir. 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə davamlı makroiqtisadi sabit-

liyin təmin edilməsi və ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinə diqqə-

tin maksimum yüksəldilməsi siyasəti həyata keçirilir. Bu işdə 

Dünya Bankı Qrupunun mütəxəssisləri müxtəlif dünya ölkələri-

nin hökumətləri, hökumət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq etməklə 

bərabər, həyata keçirilən layihələrin maksimum səmərəli və 

məhsuldar olmasına səy göstərirlər.  

Digər tərəfdən, növbəti 30 il ərzində dünya ərzaq təminatı-

nın kəskin artması şəraitində belə, Çin kimi sürətlə inkişaf edən 

ölkələr ərzaq idxalında liderlik səviyyəsinə çata bilərlər. Bu 

məqsədlə, ərzaq bolluğu məsələlərinə və ərzaq siyasətinin tək-

milləşdirilməsi problemlərinə daha çox önəm verilməlidir. Kənd 

təsərrüfatı və aqrar-sənaye sahələrinin inkişafının genişləndiril-

məsi, bu sahələrdə istehsal olunan məhsulların dünya ölkələri-

nin bazarlarına fəal şəkildə çıxarılması, ümumilikdə ərzaq əlça-

tanlığının təmin edilməsi vacib məsələlər kimi diqqət çəkir. Bu 

məsələlər eyni zamanda Dünya Ticarət Təşkilatının yürütdüyü 
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siyasət elementləri ilə üst-üstə düşür. Belə ki, məhsuldar mexa-

nizmlərin və elementlərin ərzaq bolluğunun təmin edilməsi pro-

seslərində fəal tətbiqi bir çox məsələlərlə yanaşı, müasir texno-

logiyaların tətbiqini və bunun əsasında sürətli texnoloji dəyişik-

lik vasitəsilə ərzaq təminatının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. 

Bu məsələlər Dünya Bankının qarşısında duran ən mühüm hə-

dəflərdən biri kimi də xarakterizə olunur. Texnoloji inkişafın tə-

min edilməsi məqsədi ilə tələb olunan tədqiqatların təşkili, əldə 

olunmuş nəticələrin tətbiqi proseslərinin həyata keçirilməsi 

məqsədi ilə Dünya Bankı Qrupuna daxil olan investisiya və ma-

liyyə strukturları fəal şəkildə investisiyaların formalaşdırılması-

na, vəsaitlərin ayrılmasına, uzunmüddətli kreditləşdirmənin tə-

min olunmasına dəstək göstərirlər.  

Məsələn, Dünya Bankı tərəfindən hər il Beynəlxalq Kənd Tə-

sərrüfatı Tədqiqatı üzrə Müşavirə Qrupuna 45 milyon dollardan 

çox maliyyə yardımı edilir, bundan əlavə milli kənd təsərrüfatı 

tədqiqat institutlarına 220 milyon dollardan çox kredit ayrılır. 

Dünya Bankı özəl sektorun güclü maraq dairəsində olmayan, la-

kin regionlarda və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 

genişmiqyaslı və irihəcmli olduğu ərazilərdə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının daha yüksək məhsuldarlıqla istehsalının təşkili is-

tiqamətində tədqiqatların aparılması xərclərini ödəyir və bu sa-

hədəki yeniliklərin tətbiqi proseslərinin sürətləndirilməsinə ça-
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lışır. Məsələn, kənd təsərrüfatı sektorunda müasir suvarma sis-

temlərinin və infrastrukturun olması vacib şərtlərdəndir. Prakti-

kada suvarmanın səmərəliliyinin artırılması təmiz suyun 70 faizi 

hesabına başa gəlir və bu, ötən əsrdə istehsal artımına böyük 

töhfə vermişdir. Bununla belə, kənd təsərrüfatı sektorunun suya 

olan tələbatının daim artması, digər istehlakçılarla, o cümlədən 

şəhər və sənaye subyektlərindən olan istifadəçilərlə rəqabətin 

gücləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatı 

sektorunda sudan səmərəli istifadənin təşkili böyük əhəmiyyət 

kəsb edir və hələlik bu sahədə itkilərin çox olması diqqət çəkir.  

Bunun üçün ilk növbədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

kənd təsərrüfatı sahələrinin suya olan tələbatının balanslaşdırıl-

mış və əhatəli ödənilməsi üçün suvarma sistemlərinin və su qov-

şaqlarının səmərəliliyinin əhəmiyyətli səviyyədə artırılması tə-

min olunmalıdır. Bir çox ölkələrdə bu istiqamətdəki proqramlar 

səmərəliliyi ilə fərqlənir və həmin proqramların reallaşdırılma-

sında kompleks yanaşma prinsipləri daha çox yer almışdır. Bu 

tip yanaşma Burkino Faso və Braziliyanın şimal-şərq ərazilərin-

də məhsuldar su sistemlərinin və infrastrukturunun yaradılma-

sına imkan vermişdir. Misirdə yenicə qəbul olunmuş və kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi üzrə layihələr-

də suvarma sistemlərinin təşkilinə ciddi önəm verilir. Asiya və 

Afrikadakı ictimai meşə təsərrüfatı layihələri də bu yanaşmaya 
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yaxşı misal kimi baxıla bilər.  

Bundan əlavə, Çində Loes düzənliklərində böyük suayrıcı 

bərpa layihəsi həyata keçirilmişdir və bunun nəticəsində Çin fer-

merləri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını ikiqat artır-

mağa nail olmuş, həmin ərazilərdə isə torpaq destruksiyası, yəni 

torpağın parçalanması halları əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır.  

Digər tərəfdən, istehlak bazarlarının tarazlaşdırılması, bu 

bazarlarda mühüm ərzaq məhsullarının bolluğunun təmin edil-

məsi, son nəticədə isə ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsi vacib 

məsələlərdəndir. Təəssüf doğuran haldır ki, əksər dünya ölkələ-

rində ərzaq məhsulları bazarlarının canlandırılması, tələb və 

təklifə adekvat olan səviyyənin formalaşdırılması, bu bazar işti-

rakçılarının stimullaşdırılması, istehlakçı və istehsalçılar arasın-

dakı münasibətlərin səmərəliliyinin yüksəldilməsi tədbirlərinə 

hələ də ciddi önəm verilmir.  

Dünya Bankı Qrupunun  mühüm strukturlarından biri olan 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən bu istiqamətdə atı-

lan addımlar təqdirəlayiqdir. Amma, bir çox dünya ölkələrində, 

o cümlədən Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya, Afrika və Latın Ameri-

kası ölkələrində dövlət tərəfindən ərzaq məhsulları bazarlarının 

tarazlığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi tədbirlərinə, həm-

çinin stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiqinə vəsaitlərin yönəl-

dilməsi prosesləri ürəkaçan deyildir və bu kimi tədbirlər priori-
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tetlik təşkil etmir. Məsələni çətinləşdirən amillərin sırasında  in-

kişaf etmiş ölkələrin bir çoxlarında, xüsusi ilə nisbətən kasıb öl-

kələrdə ərazilərin, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı baxımın-

dan səmərəli olan regionların davamlı inkişafının təmin edilməsi 

tədbirlərinə daha geniş formada yanaşılmasına ehtiyac qalma-

qdadır. Bu regionlarda və ərazilərdə oğlan və qızların təhsil və 

səhiyyə xidmətlərinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi, onların 

intellektual səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə tələb olunan zə-

ruri ərzaq məhsulları ilə qidalanmasının vacibliyi diqqət çəkir. 

Təhsilli və müəyyən ixtisaslara yiyələnmiş oğlan və qızlar daha 

tez fəal iqtisadi proseslərə inteqrasiya olunmaqla bərabər, həm 

də daha məhsuldar surətdə praktiki fəaliyyətlə məşğul olmaq 

potensiallarını formalaşdırmış olurlar. Bu sahələrin inkişafının 

dəstəklənməsi, uzunmüddətli kredit resurslarının ayrılması, sti-

mullaşdırıcı maliyyə mexanizmlərinin tətbiq edilməsi kənd tə-

sərrüfatı istehsalı üzrə ixtisaslaşan ərazilərdə kommunikasiya 

şəbəkələrinin daha fəal yaradılmasına, yolların salınmasına, in-

frastrukturun təşkilinə, saxlama anbarlarının istismara verilmə-

sinə imkan verir və nəticədə istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı 

və aqrosənaye kompleksi müəssisələrinin istehsal etdiyi ərzaq 

məhsullarının saxlanılması, çeşidlənməsi və ilin bütün fəsillərin-

də istehlak bazarlarına çıxarılmasını təmin edir. Heç də sirr de-

yildir ki, hər il dünyada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsul-
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larının 15%-ə qədəri yol infrastrukturunun zəifliyindən və 

müvafiq saxlama anbarlarının olmaması səbəbindən itirilir. 

Yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsi, kənd təsərrüfatı sektorun-

da sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün resurs təminatı, müva-

fiq kommunikasiya şəbəkələri, yollar, saxlama avadanlıqları və 

enerjidaşıyıcılarla təchizat sistemləri olmalıdır. Əks təqdirdə ər-

zaq məhsullarının istehsalı, saxlanılması, tədarükü və alıcılara 

çatdırılması xərcləri artır, ərzaq əlçatanlığı üçün resurslar tükə-

nir, qiymətlərin tarazlaşdırılması çətinləşir və s. 

 Dünya Bankının mütəxəssisləri kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişaf etdirilməsi və ərzaq əlaçatanlığının gücləndirilməsində 

səmərəli istifadəni və urbanizasiya infrastrukturunun genişlən-

dirilməsini vacib sayırlar. Bankın fəaliyyətində bu istiqamətdə 

dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən layihələrin ma-

liyyələşdirilməsinə xüsusi önəm verilir. 

 Ümumilikdə, kənd ərazilərində, ucqar regionlarda, bir sözlə, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsi, bit-

kiçilik və heyvandarlıq sahələrinin inkişafının şaxələndirilməsi 

üçün tələb olunan infrastrukturun yaradılması, maddi-texniki ba-

zanın gücləndirilməsi, bu məsələlərdə maraqlı dünya ölkələrinə 

hərtərəfli dəstəyin verilməsi, kreditlərin ayrılması, həmçinin özəl 

sektorun bu sahədə fəallığının təmin edilməsi, yerli resurslardan 

maksimum səmərəli istifadə edilməsi vacib məsələlərdəndir.  
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Qeyd edək ki, ərzaqdan istifadənin yaxşılaşdırılması üçün ər-

zaq əlçatanlığı və qidalanma siyasətinin tarazlaşdırılması və tək-

milləşdirilməsində regionların, kənd ərazilərinin rolunun artırıl-

ması, bu kimi mürəkkəb məsələlərə obyektiv baxılması, görülən 

tədbirlərin əhalinin əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənməsi ərzaq 

əlçatanlığının təmin olunmasında əlavə stimullar formalaşdırır.  

Bu istiqamətdə dövlət və özəl sektor arasındakı əməkdaş-

lığın gücləndirilməsi, dövlət tərəfindən zəruri tənzimləmə təd-

birlərinin həyata keçirilməsi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırıl-

ması, sahibkarlığın və biznesin inkişafı məqsədilə əlavə tədbirlə-

rin görülməsi mütləq şərtlərdəndir. 

 Dünyanın qlobal ərzaq problemləri ilə bağlı fəaliyyət göstə-

rən beynəlxalq təşkilatlar, birliklər, kənd təsərrüfatının və aqro-

sənaye kompleksinin inkişafının təşkili üzrə mütəxəssislər belə 

hesab edirlər ki, yaxın 50 il ərzində dünyada hazırkı əhali sayın-

dan əlavə olaraq, 2,5 mlrd. insan üçün qida təminatı potensialı 

formalaşdırmaq lazım gələcəkdir və maraqlıdır ki, bu əhalinin 

əhəmiyyətli hissəsi hazırda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ya-

şayacaqdır.  

Bu mühüm reallıq dünya ölkələrinin rəhbərləri tərəfindən 

birmənalı olaraq ciddi şəkildə qəbul edilməli və uzunmüddətli 

dövr üçün strateji vəzifələrin müəyyənləşdirilərək həyata keçi-

rilməsində dünya dövlətlərinin səyləri və imkanları birləşdiril-
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məlidir. Dünya əhalisinin ərzaq problemlərinin həll edilməsi, ər-

zaq əlçatanlığının təmin olunması üçün mühüm ərzaq məhsulla-

rı istehsalının təşkili məqsədilə yeni texnologiyaların işlənilməsi 

və tətbiqi, təbii və iqtisadi resursların səmərəli bölüşdürülməsi, 

istifadəsinin təşkili, həmçinin bu mürəkkəb proseslərin sistemli 

və ardıcıl olaraq reallaşdırılmasında siyasi iradənin olması lazım 

gələcəkdir. Əks halda, dünya əhalisinin ərzaq əlçatanlığının tə-

min edilməsi proseslərində problemlərin daha da artması qaçıl-

maz olacaqdır.  

Əhalinin həssas qruplarının, kasıb təbəqələrinin, müxtəlif 

xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin, immunitet çatışmazlığına mə-

ruz qalanların və digər bu kateqoriyadan olan insanların kalorili, 

adekvat mühüm ərzaq və qida məhsulları ilə təminatı məsələləri 

hər bir dövlətin iqtisadi siyasətində önəmli yer tutmalıdır. Ərzaq 

əlçatanlığının təmin olunmasında siyasi iradə amili də önəmli 

yer tutur. Bu məsələdə səbatsızlığa yol verilməməli, bu sahəyə 

məsul şəxslərin dövlət və cəmiyyət qarşısında hesabatlılığı, fəa-

liyyətinin şəffaflığı, dürüstlüyü əsas prinsiplər kimi qəbul edil-

məlidir. Həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının, 

ərzaq problemlərinin həlli ilə bağlı tədbirlərin reallaşdırılmasın-

da məsuliyyət hissi ən yüksək səviyyədə dəyərləndirilməli və 

qiymətləndirilməlidir.  

Mühüm ərzaq məhsullarının ehtiyatlarının yaradılması və 
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uzunmüddətli dövr üçün bu istiqamətdəki problemlərin, ten-

densiyaların, proseslərin maksimum optimal proqnozlaşdırıl-

ması, preventiv tədbirlər mexanizminin çevikliyinin təmin edil-

məsi, yarana biləcək problemlərin və böhran xarakterli situasiya-

nın qarşısının alınması tədbirlərinin görülməsi, bir sözlə, ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, ərzaq problemlərinin həlli ilə 

bağlı məsələlərə kompleks yanaşmanın işlək mexanizmlərinin və 

monitorinq sisteminin yaradılması məqsədəuyğun sayıla bilər. 

 Kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən subyektlə-

rin, o cümlədən ailə və fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətinin ma-

liyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi problemləri dövlətin 

xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalı və adekvat tədbirlərlə 

müşayiət olunmalıdır. Bir qrup Latın Amerikası ölkələrində bu 

proseslərlə bağlı davamlı diskussiyalar diqqət çəkmişdir (Handa 

və Deyvis, 2006). Və yaxud, maliyyə yardımlarının genişləndiril-

məsi hesabına ətraf mühitin qorunması tədbirlərinin gücləndi-

rilməsi, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının intensivləşdiril-

məsi hesabına ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasına əlavə töh-

fələrin verilməsi daha məqbul variant kimi baxıla bilər. Məsələn, 

bu istiqamətdə Malavi təcrübəsi xüsusi maraq doğurur. Belə ki, 

Malavidəki kiçik fermerlər istehlak tələblərini tam olaraq təmin 

etməyə meyillidir və tələb olunan ərzaqları almaq üçün nağd pul 

qazanmaqdan ötrü daha çox “Qanyu” əməyindən (ənənəvi və 
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daimi xırda məşğuliyyət fəaliyyətləri hesabına minimum zəruri 

nağd pul vəsaitinin əldə edilməsi nəzərdə tutulur) istifadədən 

asılıdırlar. Bu səbəbdən, kiçik təsərrüfatlarda çalışan insanların 

çoxu özlərinin uzun illər məşğul olduqları xırda sahələrdə, ayrı-

ayrı məmulatların hazırlandığı fəaliyyət yerlərində işlərini da-

vam etdirməyə meyillidirlər, çünki daha iri fermer təsərrüfatla-

rını yaratmaq, ərzaq məhsullarının istehsalını genişləndirmək 

üçün zəruri olan gübrə bazarları səmərəli fəaliyyət göstərmir və 

bu baxımdan gübrəyə, həmçinin digər komponentlərə investi-

siyaların yatırılması risklidir.  

Bununla belə, 2005-2007-ci illərdə baş verən proseslərdən 

və tendensiyalardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, dövlət bu 

sahədəki fəaliyyəti dəstəklədiyi halda, həmçinin fermer təsərrü-

fatlarının cəmləşdiyi sahibkarlıq sahələrində sağlam rəqabətin, 

eyni zamanda sabit mexanizmlərin təmin edilməsi müqabilində 

bu sahələrdə fəaliyyətin genişləndirilməsində marağın artırıl-

ması mümkündür. Məsələ burasındadır ki, həmin sahələrin fəa-

liyyətinə dəstəyin göstərilməsi, həmçinin kənd təsərrüfatı sekto-

runda çalışanların gübrə resursları ilə etibarlı və əlverişli şərt-

lərlə təmin edilməsi mühüm ərzaq məhsullarının, o cümlədən 

taxılın istehsalını artırmaqla yanaşı, onun qiymətinin aşağı 

düşməsi üçün zəmin yaradır, bu baxımdan taxılın əsas istehlak-

çılarından olan kiçik sahibkarlar üçün də əhəmiyyətli səviyyədə 
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faydalanmağa şərait formalaşır. Bu halda, əvvəldə qeyd etdiyi-

miz “Qanyu” əməyinə tələb artır, təklif isə azalır və buna görə də, 

maaşların səviyyəsi də yüksəlir, bu isə öz növbəsində “Qanyu” 

işi axtaran kiçik sahibkarlar üçün kifayət qədər əlverişlidir. Mak-

Kord və Ferinqton (2008) işə olan tələbləri və onların kənd əra-

zilərində böyük inkişaf hədəflərini nə dərəcədə qarşılaması sua-

lını birləşdirən ictimai mühafizə proqramlarının xülasəsini ve-

rirlər. Bu tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, birgə təşəbbüs yoxsul in-

sanların müxtəlif ehtiyaclarını və onlar üçün ən uyğun ictimai 

mühafizə növlərini müəyyənləşdirmək və eyni zamanda kənd 

ərazilərində inkişaf və ərzaq əlçatanlığı üzərində təsirləri artır-

maq üçün müvafiq baza yaradır. Məsələn, Hollandiya Xarici İşlər 

Nazirliyi bütün inkişaf proqramları üçün əsas istinad olan Kənd 

təsərrüfatı, kənd ərazilərində iqtisadi inkişaf və ərzaq əlçatanlığı 

üzrə Memorandum (May, 2008) qəbul edib. Bu memorandumda 

beş istiqamət üzrə fəaliyyət elementləri və mexanizmləri nəzər-

də tutulmuşdur: 

1-ci istiqamət. Məhsuldarlığın artırılması: inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə, xüsusilə Afrika ölkələrində məhsuldarlığı artır-

maq üçün tədqiqat və yerli şəraitə uyğun kənd təsərrüfatı və ər-

zaq məhsullarının istehsalının təşkili, fermer və kiçik sahibkar-

lıq subyektlərinin inkişafının intensivləşdirilməsi, məhsuldar-

lığın artırılmasının təmin edilməsi mümkündür.   
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2-ci istiqamət. Sahibkarlıq mühitinin fəallaşdırılması: dövlət 

sahibkarlıq mühitini şəffaflaşdırmalı, müvafiq infrastruktur şə-

bəkəsi yaratmalı, investisiya mühitini gücləndirməli, maliyyə, in-

vestisiya və texnologiyalar bazarlarını inkişaf etdirməli, özəl 

sektor müəssisələrinin məhsuldar fəaliyyəti üçün hər cür şərait 

yaratmalı və zəruri tənzimləmə tədbirləri görməlidir. 

3-cü istiqamət. Davamlı dəyər zənciri üzrə inkişafın təmin 

olunması: dəyər zənciri - istehsal, ticarət, emal və istehlak - in-

sanlar (gəlirin paylanması), planet (mühitin davamlılığı) və qa-

zanc (maliyyə inkişafı) nəzərə alınmaqla daha səmərəli və da-

vamlı olmalıdır.  

4-cü istiqamət. Bazar imkanlarının artırılması: istehsalçı və 

istehlakçılar arasında münasibətlərin gücləndirilməsi və əlaqə-

ləndirilməsi, mövcud bazarların məhsuldar fəaliyyətinin stimul-

laşdırılması, yerli, regional və milli bazarların rəqabətqabiliyyət-

liliyinin artırılması, ərzaq məhsulları istehsalçılarının - ixracatçı-

larının, həmçinin idxalatçılarının beynəlxalq bazarlara çıxışının 

təmin edilməsi və həmin bazarlarda möhkəmlənməsi tədbirləri-

nin görülməsi zəruridir.  

 5-ci istiqamət. Ərzaq əlçatanlığı mexanizmləri: ilk növbədə 

struktur baxımından iqtisadiyyatdan kənarda qalma riski olan 

həssas qruplara diqqət yetirilməlidir. Belə ki, ərzaq əlçatanlığı 

sadəcə istehsal və ya təchizat funksiyası deyil, həm də bütün za-
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manlarda ərzaq təchizatının mövcudluğu, əlçatanlığı, sabitliyi, 

istehlak bazarının təhlükəsiz ərzaq məhsulları ilə kəmiyyət və 

keyfiyyət baxımından  təmin olunması və əlverişliliyi funksiyası-

dır. Cari ərzaq əlçatanlığı ilə bağlı problemlərin diskussiyası pro-

seslərində ərzaq keyfiyyəti, sabitliyi, ərzaq məhsullarının isteh-

salının davamlılığı, əldə edilməsi və çeşidliliyi məsələləri daha 

çox diqqət çəkmişdir.  

1996-cı ildə Romada Dünya Ərzaq Sammitində bildirilmişdir 

ki, təhlükəsiz, qidalandırıcı və müvafiq keyfiyyətdə olan ərzaq 

əldə etmək hər bir insanın başlıca hüququdur. Dünya ərzaq is-

tehsalının təşkili və genişləndirilməsində müasir  texnologiyala-

rın məhsuldarlığı sayəsində bu məhsulların həcminin əhə-

miyyətli dərəcədə artmasına baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə əksər ailələr hələ də davamlı və təhlükəsiz formada 

mühüm ərzaq məhsullarını əldə edə bilmir. Əksər inkişaf etmək-

də olan ölkələrdə ərzaq çatışmazlığı əhali artımının sürətlənmə-

si, yoxsulluq, mühitin deqradasiyası, ekstrim hava şəraitləri, 

yüksək ərzaq qiymətləri, ərzaq ixracatı məhdudiyyətləri və bio-

yanacaq məhsullarına tələbatın artması, həmçinin heyvanları qi-

dalandırmaq üçün dənli bitkilərdən istifadənin həcminin yüksəl-

məsi səbəbindən kəskinləşmişdir. Kənd təsərrüfatı sektorunun 

davamlı inkişafı və bu sahədə optimal məhsuldarlığın əldə edil-

məsi üçün təbii ekoloji komponentlər və proseslər, daha adekvat 
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və məhsuldar mexanizmlər tələb olunur. Burada əsas prinsip 

kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığına imkan verən 

texnologiyaların və mexanizmlərin  optimal seçilməsinin təmin 

edilməsidir. 

Əvvəldə bildirdiyimiz kimi, qlobal statistikaya əsasən, dünya 

üzrə təxminən 800 milyon insan ərzaq çatışmazlığından əziyyət 

çəkir. Ərzaq çatışmazlığı səviyyəsinin ümumi dünya üzrə aşağı 

düşmə tendensiyasının güclənməsinə baxmayaraq, bu problem-

lər Asiya və Afrika ölkələrində daha çox qalmaqdadır. Yoxsulluq, 

cinsi bərabərsizliklər, mühitin deqradasiyası və institusional im-

kanların məhdudluğu, resurslardan qeyri-səmərəli istifadə edil-

məsi, islahatların aparılmaması, ərazilərin, xüsusilə kənd rayon-

larının sosial-iqtisadi problemlərinə strateji və konseptual ya-

naşmaların təmin edilməməsi ərzaq çatışmazlığını yaradan əsas 

səbəblər kimi diqqət çəkir. 

 Beynəlxalq təşkilatlar (Dünya Bankı, Birləşmiş Millətlər Təş-

kilatının Kapitalın İnkişafı Fondu və s.) ənənəvi olaraq kənd əra-

zilərində və kənd təsərrüfatı məhsullarının daha çox istehsal 

olunduğu regionlarda fəallıq nümayiş etdirmişlər, amma bu pro-

seslərin müasir qlobal çağırışlar kontekstində yenidən baxılması 

və təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Problemin həllinə ma-

ne olan baryerlərin aradan qaldırılması bir və ya bir neçə ölkənin 

gücü daxilində deyildir və bu problemlərin öhdəsindən bütün 
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dünya ölkələrinin birgə səyi nəticəsində gəlmək mümkündür.  

 Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, bir çox ölkələrdə ər-

zaq əlçatanlığı problemləri ilə ardıcıl və sistemli məşğul oldu-

qda, ugurlu nəticələrin əldə edilməsi mümkündür, amma bu mə-

sələlərdə beynəlxalq təşkilatlarla hökumətlərin sıx əməkdaşlığı 

mütləq şərtlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Məsələn, 2014-

cü ildə Mali, Nigeriya, Mozambik, Burundi və Efiopiya daxil ol-

maqla səhraaltı Afrika ölkələrində ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsi ilə bağlı proqramların reallaşdırılmasına daha çox diq-

qətin yönəldilməsi təqdirəlayiq idi. Belə ki, həmin ölkələrdəki 

yerli resurslardan istifadəni şaxələndirməklə və yerli potensialı 

gücləndirməklə, ərzaq təminatı problemlərinə qarşı yerli müqa-

viməti artıran investisiyaların yatırılması, maliyyə vəsaitlərinin 

cəlb edilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradılmışdır.  

Bu istiqamətdə formalaşdırılan yerli inkişaf fondlarının sə-

mərəli fəaliyyəti hesabına ərzaq əlçatanlığının ayrı-ayrı region-

larda və ərazilərdə yaxşılaşdırılması tendensiyaları diqqət çək-

mişdir. Nəticədə suvarma sistemlərinin yenilənməsi, istehsal 

avadanlıqlarının alınması, yolların salınması, hazır məhsulların 

saxlanılması anbarlarının istismara verilməsi, ümumilikdə isteh-

salın və hazır məhsulların istehlakçılara çatdırılması tsiklinin 

daha səmərəli təşkili üçün resurslar formalaşmış, mexanizmlər 

işə düşmüşdür. Məsələn, Malidə “Programme de Lutte Contre 
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l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les Cercles de 

Nara et Nioro du Sahel” proqramının əsas hədəfi yerli haki-

miyyət orqanlarının ərzaq əlçatanlığı məsələlərini daha optimal 

planlaşdırması, investisiya və maliyyə təminatı ilə bağlı əsaslan-

dırılmış hesabatların hazırlanması, layihələrin icrası prosesləri-

nin təşkili ilə bağlı problemlərin həll edilməsi və s. bu kimi təd-

birlərdən ibarət olmuşdur. 2014-cü ildə Yerli İnkişaf Fondundan 

istifadə etməklə bu ölkənin Nara və Nioroda bölgələrində ərzaq 

problemlərinə və kifayət qədər ciddi ərzaq catışmazlıqlarına 

qarşı yerli müqaviməti gücləndirmək, istehsal olunan ərzaq 

məhsullarının ehtiyacı olan istehlakçılara çatdırılması mexa-

nizmlərinin təşkili və idarə edilməsi məqsədilə müvafıq infra-

strukturun yaradılmasına 1,7 milyon dollardan çox investisiya 

yatırılmışdır. Bu investisiya layihəsinə səhiyyə mərkəzi, dörd 

məktəb, suvarma üçün 7 kiçik bənd və 3 taxıl  anbarının tikinti-

sinə yatırımlar daxil olmuşdur. Nigeriyada da buna bənzər inve-

stisiya proqramı həyata keçirilmişdir. Məsələn, Mayahidə 2014-

cü ildə qeyri-həssas ailələrin sayında 2010-cu ildəki 14 faizdən 

32,8 faizədək artım müşahidə olunmuşdur. 

 Bununla bərabər, Cənubi Nigeriyanın Mayahi regionunda 

yaşı 5-dən az olan zəif qidalanan uşaqların sayında əhəmiyyətli 

azalma baş verərək 43 faizdən 16 faizə enmişdir. Təsadüfi deyil-

dir ki, kənd təsərrüfatı sahələrində məşğuliyyət dünyanın əksər 
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ölkələrində, ilk növbədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd 

ərazilərində yaşayan yoxsul insanların əksəriyyəti üçün dolanı-

şığın əsas mənbəyidir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əksər yox-

sul kənd fermerləri üçün maliyyə imkanlarının çatışmazlığı is-

tehsalın səmərəliliyinin artırılmasında və daha yaxşı texnologiy-

alara sahib olunmasında başlıca baryerlərdəndir.  

Qeyd edək ki, dünya üzrə məşğulluğun təxminən 40 faizi 

kənd təsərrüfatının payına düşür. Hesablamalara görə, 2050-ci 

ildə Yer kürəsinin əhalisini mühüm ərzaq və qida məhsulları ilə 

təmin etmək üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq istehsa-

lının iki dəfə artırılması lazım gələcəkdir. Bu baxımdan, kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin inkişafına yönəldilən investisiyalara qlobal 

iqtisadi inkişafın gücləndirilməsinə təkan verən həlledici amil-

lərdən biri kimi baxıla bilər. 

 Yuxarda qeyd olunan ölkələrdə yerli səviyyələrdə və bölgə-

lərdə investisiya layihələrinin reallaşdırılması və kiçik həcmlər-

də olsa da maliyyə resurslarına fermerlərin, digər kənd təsərrü-

fatı məhsulları istehsalçılarının çıxışının asanlaşdırılması müs-

bət nəticələrin əldə edilməsi üçün əlverişli şərait və potensialın 

formalaşdırılmasına imkan vermişdir. Bu tədbirlər çərçivəsində 

ərzaq çatışmazlığından xeyli əziyyət çəkən bir qrup ölkələrdə - 

Lesoto, Mozambik, Myanma və Svazilenddə ərzaq çatışmazlığı-

nın səviyyəsi və görülən tədbirlərin adekvatlığı üzrə araşdırma-
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lar və monitorinqlər aparılmışdır.  

Qeyd edək ki, qlobal ərzaq böhranı proseslərinin təhlilinə 

baxsaq, qlobal ərzaq qiymətləri 2008-ci ilin ortalarındakı pik 

nöqtəsindən xeyli aşağı düşsə də, müasir dövrdə 1990-cı illərdə 

və 2000-ci illərin əvvəllərində olduğundan əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəkdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Dünya Bankının pro-

qnozlarına görə, ərzaq qiymətlərinin yüksək olması ən azı hələ 

10 il davam edəcəkdir. Qiymətlərdə bu sürətli artım başlıca ola-

raq dünya ərzaq istehsalının artan tələbatla ayaqlaşa bilməməsi 

ilə bilavasitə bağlıdır.  

Əhali artımı, adambaşına düşən gəlirin artımı və təkmilləşdi-

rilən qidalanma rejimləri, iqlim dəyişikliyi, təsərrüfata yararlı 

torpaqların məhdudluğu, su resurslarının çatışmaması, qlobal 

ərzaq ticarətinin təşkilində yeni səmərəli mexanizmlərin ləng 

tətbiq olunması, bioyanacaq xammalına tələbatın artması, inki-

şaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatına, xüsusilə kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin  elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi üçün təd-

qiqat işlərinin təşkilinə yatırılan investisiyaların azalması 

dünyada mühüm ərzaq məhsullarına qiymətlərin artmasının 

əsas amillərindəndir. Bu vəziyyət, həmçinin ərzaq məhsullarının 

istehsalında əhəmiyyətli xərc maddələrindən olan yanacaq məh-

sullarının qiymətlərinin artması dünyanın inkişaf etməkdə olan 

ölkələrində ərzaq əlçatanlığı problemlərini xeyli gərginləşdir-
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mişdir. Təsadüfi deyildir ki, son dünya maliyyə böhranından bir 

il keçməmiş - 2009-cu ildə dünyada aclıq səviyyəsi tarixi 

yüksəkliyə çatdı və BMT-nin hesablamalarına görə, bəşər cə-

miyyətinin altıda biri və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bir 

milyarddan çox insan müvafiq şəkildə tələb olunan ərzaq məh-

sullarını əldə edə bilməmişdir. Bu isə, dünyada ac insanların 

sayının artması üzrə dörd il ərzində təxminən 150 milyon artı-

ma bərabərdir. Bu tendensiya son onilliklərdə çoxlu sayda dün-

ya ölkələrində yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması ilə bağlı, 

həmçinin Minilliyin İnkişaf Hədəfləri çərçivəsində əldə olunan 

nailiyyətləri heçə endirə bilər. 

 Məsələn, Avstraliya hökumətinin bu tendensiyalarla bağlı 

narahatçılığı və adekvat tədbirlər görməsi üzrə səyləri xüsusi 

diqqətə layiqdir. Belə ki, Avstraliya hökuməti ərzaq çatışmazlığı 

və qiymət artımlarının inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yoxsul in-

sanlar üzərindəki hazırkı təsiri barədə narahatlığını büruzə ver-

mişdir. Bu qorxulu tendensiyaya adekvat olaraq Avstraliya hö-

kuməti 2009-cu ilin 12 mayında dördillik proqram çərçivəsində 

aclıqdan əziyyət çəkən insanların problemlərinin həlli məqsədi-

lə və qlobal ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasına öz töhfəsini 

vermək üçün 464 mln. dollar həcmində vəsait ayırmışdır. Bu və-

saitin 182 mln. dolları Asiya ölkələri, 66 mln. dolları Sakit Okean 

hövzəsi boyunca yerləşən ölkələr və 100 mln. dolları isə Afrika 
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ölkələri üçün yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuşdur. Avstraliya 

hökumətinin reallaşdırdığı bu təqdirəlayiq təşəbbüsün və kon-

kret addımın əsasında üç mühüm komponent yer almışdır: 1) 

Kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalın məhsuldarlığının yüksəl-

dilməsi; 2) Kənd ərazilərində insanların dolanışıq səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması; və 3) Cəmiyyətin aclığa, yoxsulluğa qarşı mü-

qavimətinin formalaşdırılması. Avstraliya Beynəlxalq İnkişaf Ag-

entliyi, Avstraliya Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatı Mərkə-

zi, Avstraliya Elmi və Sənaye Tədqiqatı Təşkilatları Birliyi, Avst-

raliya ekspertiza mərkəzləri və s. təşkilatlar da daxil olmaqla, bu 

investisiya layihələrinin optimal reallaşdırılması üzrə ölkələrlə 

əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət tədbirləri gücləndirilmişdir. 

Bundan əlavə, Avstraliya hökuməti dünya səviyyəsində kənd 

təsərrüfatı sektorunun və xüsusilə, ərzaq məhsulları istehsalı sa-

hələrinin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə elmi-tədqi-

qat işlərinin genişləndirilməsi məqsədilə, Beynəlxalq Kənd Tə-

sərrüfatı Tədqiqatı üzrə Məşvərətçi Qrup şəbəkəsinə ödənilən 

vəsaitin iki dəfə artırılmasını təmin etmişdir. Belə ki, 2006-cı il-

də yaradılan bu şəbəkə dünya ölkələri arasında əməkdaşlığı güc-

ləndirmək, kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə mərkəzlər və tərəf-

daşlar arasında elmi-tədqiqat mübadiləsini, bu işlərin daha 

yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edir, bu məqsəd-

lərlə dünyada fəaliyyət göstərən 15 beynəlxalq elmi-tədqiqat 
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mərkəzini bir araya gətirməyə nail olmuşdur. Artıq Beynəlxalq 

Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatı üzrə Məşvərətçi Qrup şəbəkə forma-

sında 100 ölkədə fəaliyyət göstərir, tədqiqat işlərinə 2000 alim 

cəlb edilmişdir və hər il kənd təsərrüfatı sahələrinin tədqiqatına 

500 mln. dollardan çox investisiya yatırır. Bu Qrupun diqqət 

mərkəzində kənd təsərrüfatı sahələrinin kompleks inkişafı, qlo-

bal iqtisadi çağırışlara və problemlərə adekvat olan infrastruk-

turun və maddi-texniki bazanın yaradılması, mühüm ərzaq məh-

sullarının istehsalı proseslərinin genişləndirilməsi, məhsuldar-

lığın artırılması daha çox yer almışdır. Aparılan tədbirlər nəticə-

sində və hazırlanan hesabatlarda Məşvərətçi Qrupun fəaliyyəti-

nin səmərəliliyi xüsusilə qeyd olunur. Hesabatlarda bildirilir ki, 

bu qrupun fəaliyyəti nəzərə alınmasaydı, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə hazırkı ərzaq məhsulları istehsalının səviyyəsi 7-8 faiz 

aşağı olardı, dünyada ərzağın və yem məqsədi üçün istifadə edi-

lən taxılın qiymətləri 18-21 faiz artardı və 13-15 milyon uşaq la-

zımi şəkildə qidalanmazdı.  

Digər tərəfdən, görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq ekoloji cə-

hətdən təmiz və təhlükəsiz ərzaq məhsullarının istehsalının təş-

kilinə, mal-qaranın müxtəlif xəstəliklərdən mühafizəsinin güc-

ləndirilməsinə və balıqçılığın daha intensiv inkişaf etdirilməsinə 

əlavə imkanlar yaranmışdır. Bu kimi dəstəkləmə və inkişaf pro-

qramlarının reallaşdırılması Solomon adaları, İndoneziya və Şər-
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qi Timorda kənd təsərrüfatı sahələrinin və balıqçılığın inkişaf et-

dirilməsində müasir mexanizmlərin tətbiqinə imkan vermiş, bir 

qrup ada ölkələrinin gəlirlərinin artırılmasına əlverişli şərait ya-

ratmışdır.  

Belə ki, Sakit okeanda ixrac bazarlarının formalaşdırılması 

və bir qrup Afrika ölkələrində kənd təsərrüfatı sahələrinin inki-

şafının sürətləndirilməsi hesabına inkişaf proqramlarının əhatə 

etdiyi ölkələrin iqtisadi imkanları genişlənmiş, gəlirləri artmış, 

yeni valyuta gəlirləri əldə edilməsi mənbələri formalaşdırılmış 

və ümumilikdə bu ölkələrdə sahibkarlığın inkişafına əlverişli 

mühit yaradılmışdır. Proqramların müsbət nəticələrinə görə, Av-

straliya hökumətinin sonrakı proseslərdə də ardıcıllıq prinsiplə-

rinə əməl etməsinə, iqtisadi inkişaf prosesləri ilə yanaşı, sosial 

sahələrin də inkişafında bu proqramların iştirakçısı olan ölkələ-

rə birbaşa dəstəklərin göstərilməsinə imkan vermişdir. 

 Bunlara misal olaraq Filippində icma yönümlü iqtisadi inki-

şaf modelinin dəstəklənməsi; Kambocada mövcud sosial müda-

fiə tədbirləri üzrə fəaliyyətlərin gücləndirilməsinə maliyyə vəsa-

itlərinin artırılması; Myanmadakı ən həssas sosial məsələlərin 

tənzimlənməsi; İndoneziya, Şərqi Timor və Banqladeşdə mövc-

ud sosial müdafiə proqramlarının genişləndirilməsi və gücləndi-

rilməsi, təbii fəlakətlərə və dağıntılara qarşı hazırlıq tədbirləri-

nin görülməsi; Sakit okean hövzəsi ölkələrində sahil balıqçılıq 
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təsərrüfatlarının daha səmərəli idarə olunması tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi; Afrika ölkələrində vətəndaş cəmiyyətinin da-

vamlı inkişafı proseslərinə köməklik göstərilməsini və s. göstər-

mək olar.  

Qlobal ərzaq problemlərilə bağlı olaraq, Avstraliya hökuməti 

beynəlxalq səviyyədəki çağırışlara adekvatlıq nümayiş etdirdi və 

bir çox proqramların təşəbbüskarı, donoru kimi çıxış etdi. Doha 

dəyirmi masasında ortaya çıxan qlobal problemlərin həlli üzrə 

razılaşdırılmış prinsiplər və yanaşmaların reallaşdırılmasında 

Avstraliya çoxlu sayda inkişaf etməkdə olan dünya ölkələrinə 

əməli yardımlarını və birbaşa dəstəyini fəal şəkildə reallaşdıra 

bilmiş, nəticədə qlobal ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasına 

əhəmiyyətli töhfə vermişdir.  

 

Ərzaq əlçatanlığı və işsizlik 

Ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi və bununla bağlı pro-

blemlərin azaldılmasında əmək fəaliyyətinin düzgün qiymətlən-

dirilməsi, məşğulluq tədbirlərinin kəsərliliyinin artırılması, xü-

susilə kənd ərazilərində əhalinin məşğulluq problemlərinin həll 

edilməsilə bağlılığı xüsusi diqqət çəkir. Belə ki, kəndli təsərrüfat-

ları, fermerlər, fərdi sahibkarlar öz fəaliyyətlərinin səmərəli ol-

ması üçün mövcud şəraitə və potensiala malik olmalıdırlar. On-

ların yerli şəraitə adekvat olaraq ixtisaslaşması, təcrübə topla-
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ması, ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı ilə yanaşı, 

müasir fəaliyyət istiqamətləri üzrə daha məhsuldar mexanizmlə-

rin tətbiqində maraqlı olması üçün bütün tədbirlər görülməlidir.  

Əks halda, yetişməkdə və inkişafda olan sahibkarlıq subyekt-

ləri daha gəlirli digər fəaliyyət sahələrinin arxasınca da gedə bi-

lərlər, bu tendensiya isə kənd yerlərində məşğulluğun təminatı-

na mənfi təsir göstərməklə bərabər, kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişafını ləngidə bilər. Bu baxımdan, kiçik kəndli və fermer tə-

sərrüfatlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, onlara 

biznesin uğurlu təşkili üçün daha münbit şəraitin yaradılması, 

dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi he-

sabına, bu subyektlərin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya etmə-

sinin təmin olunması vacib şərtlərdəndir. Bu proseslər intensiv 

və səmərəli olduğu halda, dünyada fəaliyyət göstərən 500 mil-

yondan çox kiçik kəndli və fermer təsərrüfatlarında işləyən 1,2 

mlrd. insanın məşğulluğunun təmin edilməsi, qlobal aqrar ba-

zarlara çıxışı üçün yolun açılması, sabit qazancın əldə edilməsi 

hesabına ərzaq əlçatanlığına əsaslı zəminin yaradılması müm-

kün ola bilər.  

Bundan əlavə, bu cür yanaşma və səmərəli mexanizmlər he-

sabına kiçik kəndli və fermer təsərrüfatlarının dayanıqlı inkişafı, 

mühüm ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşması pro-

seslərini daha da intensivləşdirmək potensialı formalaşdırıla bi-
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lər və 2050-ci ildə 9-10 milyarda çatacaq dünya əhalisinin qida-

lanmasının təmin edilməsini əminliklə proqnozlaşdırmaq olar.  

Digər tərəfdən, güclü və balanslı, tarazlı inkişaf tempi yığan 

kənd təsərrüfatı sektoru yoxsulluq probleminin həll olunması 

üçün mühərrik rolunu oynamaq potensialına malikdir. Belə ki, 

qeyd etdiyimiz kimi, bu sektora yatırılan investisiyalar inkişafı 

sürətləndirmək və dünya ərzaq probleminin həllinə əhəmiyyətli 

töhfələr verməklə bərabər, yoxsulluqla mübarizədə ciddi irəliləy-

işlərə səbəb olur və əhalinin işlə təminatına ciddi dəstək verir.  

Cənubi Afrika Respublikasında aparılmış tədqiqatlar göstər-

mişdir ki, işsizlik və inflyasiya bu ölkənin iqtisadiyyatına təsir 

etdikcə kəndlərdə yaşayanlar üçün iş əldə etmək imkanları daha 

da azalmaqda davam edəcəkdir və yoxsulların sayı artacaqdır. 

Bu vəziyyət isə əhalini aclıqla üz-üzə qoyur və ərzaq əlçatanlığı-

nın daha da pisləşməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə, Alays və Şərqi 

Kapda bu problemlərin kəskinliyi diqqət çəkmişdir və burada 

yaşayanların qida problemlərinin həll edilməsi üçün tədbirlərin 

əhatəsinin genişləndirilməsi, ilk növbədə burada işsizlik pro-

blemlərinin həllinə imkan verən layihələrin reallaşdırılması 

vacibdir. Başqa bir misal turizm layihələri və bu sahələrə qoyu-

lan investisiyalarla bağlıdır. Belə ki, aqraryönlü şəhər və qəsəbə-

lərdə, kəndlərdə, ərazilərdə mövcud turizm potensiallarından 

yararlanmaq üçün investisiyalar vacibdir. Bu istiqamətdə inve-
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stisiyaların cəlbi isə öz növbəsində həmin ərazilərin inkişafının 

sürtələndirilməsinə, iqtisadi fəallığın artmasına, əhalinin gəlirlə-

rinin çoxalmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nə vaxtsa 

bu yerləri tərk edənlərin yenidən bura qayıtmalarına imkan ve-

rə bilər. Və yaxud, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının mo-

delləşdirilməsində və intensivləşdirilməsində korporativ cəmiy-

yətlər və fermer birliklərinin rolundan daha səmərəli istifadənin 

təşkili vacib məsələlərdəndir. Belə ki, həmin cəmiyyətlərdə və 

birliklərdə cəmlənmiş mütəxəssislər yerli vəziyyətə daha yaxşı 

bələddirlər və investisiya layihələrinin əsaslandırılmasında fay-

dalı rol oynayırlar. Digər tərəfdən, bu halda həyata keçiriləcək 

layihələrin səmərəli olacağına zəmanət daha çoxdur. Məsələn, 

Keniyada süd və süd məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan, is-

tehsalçıları öz ətrafında birləşdirən Keniya korporativ emal və 

satış birliyi süd və süd məhsulları istehsalçılarının maraqlarının 

ümumiləşdirilməsinə və daha güclü qorunmasına nail olmuşdur. 

Nəticədə, bu sahədə yüksək nailiyyətlər əldə edilmiş, sahənin in-

kişafı ilə bağlı problemlərin əhəmiyyətli hissəsi həll olunmuş-

dur. Analoji vəziyyət bu sahədə dünyanın qabaqcıl və inkişaf et-

miş dövlətlərindən olan Niderland Krallığında da baş vermişdir. 

Belə ki, Niderlandın yüksək səviyyədə iqtisadi inkişaf və ərzaq 

əlçatanlığının əsasında bir qrup mühüm amillər durur və bunla-

rın bir çoxu kənd təsərrüfatı sahələrinin, həmçinin fermer təsər-
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rüfatlarının inkişaf prosesləri ilə bağlı olmuşdur. Məsələn, XIX 

əsrin sonlarından başlayaraq holland fermerlər əhalinin əsasən 

kənd təsərrüfatından kənar yerlərdə işlədiyi bir dövrdə məşğul-

luq və qida əlçatanlığı üzrə struktur dəyişikliyinin dağıdıcı təsi-

rini yüngülləşdirən yerli kooperativ cəmiyyətlər yaratdılar. So-

narkı inkişaf proseslərində həmin koopertivlərin fəaliyyəti ki-

fayət qədər səmərəli olmuşdur. Bu kooperativlərin yerləşdiyi 

ərazilərdə işləmək üçün daha çox imkanlar yaranmış, məşğu-

liyyət sahələri genişlənmiş, insanların qida məhsulları ilə təmi-

natında yeni potensial formalaşdırılmışdır. Bunlar isə öz növbə-

sində sosial-iqtisadi gərginliyi nisbətən zəiflətmiş və ac insanla-

rın sayını əhəmiyyətli səviyyədə azaltmışdır. Fermerlər öz dövr-

ləri üçün müasir texnologiyalara çıxış əldə etməkdə yeni imkan-

lar qazanmış, toxumların seçilməsi, torpağın şumlanması və 

becərilməsi, məhsulların saxlanması, satışı, emal proseslərinin 

təşkili, istehlakçılara çatdırılması ilə bağlı məsələlərdə hərtərəfli 

dəstək almışlar. Analoji proseslər və inkişaf xüsusiyyətləri Çin 

kəndlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı prioritet iqtisadi siyasə-

tin reallaşdırılmasında da diqqət çəkmişdir. Məsələn, 2500-dən 

çox Çin kəndində aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, kənd tə-

sərrüfatı sektorunda ixtisaslaşmaların aparılması, ənənəvi 

məşğulluq sahələrinin dirçəldiməsi və daha məhsuldar fəaliyyət 

istiqamətlərinin gücündən maksimim səmərəli istifadənin təşkili 
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hesabına kifayət qədər yoxsul olan Çin kəndlərinin siması əhə-

miyyətli səviyyədə dəyişilmiş, infrastruktur yenilənmiş və müx-

təlif mühüm ərzaq məhsullarının istehsalının həcminin genişlən-

dirilməsinə və satış şəbəkəsinin formalaşdırılmasına əlverişli şə-

rait yaranmışdır. Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf proseslərin-

də və təcrübələrində bu mühüm halların və nümunələrin dərin-

dən öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi, adekvat nəticələrin çıxarıl-

ması vacib məsələlər kimi baxılmalıdır. 

 Bütün hallarda kənd ərazilərində və kənd təsərrüfatı sekto-

runun müxtəlif sahələrində inkişafın təmin edilməsi, məhsuldar 

fəaliyyət sahələrinin potensialının obyektiv qiymətləndirilməsi, 

bu istiqamətlər üzrə fermer təsərrüfatlarının məhsuldar fəaliy-

yəti üçün münbit şəraitin yaradılması son nəticədə yoxsulluğun 

və işsizlik səviyyəsinin azaldılmasına, ərzaq əlçatanlığının təmin 

olunmasına gətirib çıxarmaqda əhəmiyyətli töhfələr vermək po-

tensialı formalaşdırır. Elə Minilliyin İnkişaf Hədəflərində də yox-

sulluq və aclığın aradan qaldırılması istiqamətində işlərin kom-

plekslilik prinsipləri əsasında baxılması, kəndli təsərrüfatlarına 

və kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinə investisiyaların artırılma-

sı, məşğulluğun gücləndirilməsi kimi hədəflər daha çox diqqət 

çəkmişdir. Qlobal tendensiyalar, çağırışlar, həmçinin qlobal ma-

liyyə böhranının təsirinə qarşı BMT-nin müxtəlif təşkilatlarının 

apardığı işlərin, ölkələrarası koordinasiyanın, mobilizasiyanın, 



308 

 

dünya ölkələrinin səylərinin birləşdirilməsi mexanizmlərinin ge-

nişləndirilməsi və s. bu kimi təşəbbüslər, tədbirlərlə bağlı məsə-

lələr 2009-cu ildə dünya ölkələri ilə razılaşdırılmış Qlobal İş 

Paktı adlı sənəddə öz əksini tapmışdır. 

Bundan əlavə, yoxsulluğun səviyyəsinin və dünyada kasıbla-

rın sayının azaldılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün 2-

ci BMT onilliyinin (2008-2017) əsas hədəfləri sırasında "hamı 

üçün məşğulluq və layiqli əmək" prinsipləri mühüm yer tutmuş-

dur. Bunlarla bərabər, son onillikdə dünyada iqlim dəyişikliyinin 

təsirləri, qiymətlərin dəyişməsinə görə istehsalçı və istehlakçıla-

rın düşdüyü çətinliklərin aradan qaldırılması və mühüm ərzaq 

növləri üzrə qiymətlərin qalxmasına qarşı yönəldilmiş investi-

siyaların həcminin artırılması, həmçinin ərzaq və qida problem-

lərindən əziyyət çəkənlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yö-

nəldilmiş tədbirlərin genişləndirilməsində, ümumilikdə dünyada 

ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üzrə təşəbbüslərin gö-

stərilməsi diqqət çəkmişdir. Amma bu təşəbbüslər hələ də kifay-

ətedici səviyyədə deyildir və dünyada aclıqdan, yoxsulluqdan 

əziyyət çəkən insanların ərzaq əlçatanlığına nail olması üçün bəs 

etmir. Yüz milyonlarla insan hələ də layiqli əməkdən məhrum-

durlar, bir o qədər və daha çox insan isə ümumiyyətlə işləmək 

və əmək hüququndan istifadə etmək şansı qazanmamışlar, aclıq 

və yoxsulluq şəraitində yaşamağa məcbur olmuşlar. Bu kateqo-
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riyadan olan insanlar müxtəlif yollarla əldə edə bildikləri gəlirlə-

rin 70%-ni isə birbaşa qidalanmaya xərcləməyə məcburdurlar. 

 Amma bütün bunlar yenə ərzaq əlçatanlığı üçün bəs etmir, 

insanlar daimi işlə təmin olunmadıqda gəlirlərin əldə edilməsi 

mümkün deyildir, sosial yardımlardan asılı olmaq isə ərzaq əlça-

tanlığı üçün yetərli olmur, insanlar işləməli, qazanc əldə etməli 

və bunlara adekvat olaraq mühüm ərzaq növlərini almaq hüquq-

larından istifadə etməli və daha yaxşı qidalanmaq, sağlamlıq və 

təhsilə kapital qoymaq imkanlarından yararlanmalıdırlar. Kənd 

ərazilərində məşğulluğun gücləndirilməsi, ənənəvi sahələrin in-

kişafının intensivləşdirilməsi, texnologiyaların tətbiqi eyni za-

manda təbii sərvətlərdən daha səmərəli istifadəyə imkan verir, 

təbiətin və ətraf mühitin qorunmasına əsaslı zəmin yaradır.  

Qeyd edək ki, layiqli əməyin təmin edilməsi və işsizliyin sə-

viyyəsinin aşağı salınması ilə bağlı tədbirlər, qida tədarükü və 

ərzaq ehtiyatları problemlərinə sistemli yanaşmanın təmin 

olunması, sosial inteqrasiyanın intensivləşdirilməsi və kənd ra-

yonlarında kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin kompleks inki-

şafı üçün zəruri şəraitin yaradılması ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynayan amillərdəndir.  

BMT-nin Tədqiqat İnstitutunun təhlilinə əsasən, qısa müd-

dətdə yoxsulluğun azaldılmasına nail olan ölkələr, ilk növbədə 

məşğulluğun gücləndirilməsinə əsaslanan struktur dəyişikliklə-
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rinə daha çox önəm veriblər. Belə olduğu təqdirdə sosial-iqtisadi 

problemlərin həllinə, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin qar-

şılıqlı inteqrasiyasına və daha yüksək nəticələrin əldə edilməsi-

nə münbit şərait yaranır.  

FAO-nun hesablamalarına əsasən, qlobal qida artımı 2050-ci 

ildə dünya əhalisinin qida ehtiyacının təxminən 70%-ni ödəyə 

biləcəkdir. Bundan əlavə, həmin müddətdə təqribən 400 milyon 

insan zəruri qidanın olmamasından əziyyət çəkəcəkdir. Təkcə 

ərzaq mövcudluğunun artırılması hamının ərzaqdan istifadə im-

kanını təmin edə bilməsi üçün yetərli deyildir. 

 Bununla bərabər, işsizlik problemləri həll olunmalı, yoxsul-

luğun səviyyəsinin azaldılması tədbirləri gücləndirilməli və ölkə 

əhalisinin maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına imkan verən so-

sial-iqtisadi siyasət yürüdülməli, tətbiq olunan iqtisadi mexa-

nizmlərin və ərzaq təhlükəsizliyi komponentlərinin məhsuldar-

lğı təmin edilməlidir.  

Bundan əlavə, dünyada aclıqdan əziyyət çəkənlərin təxmi-

nən 70%-nin kənd yerlərində yaşadığını nəzərə alsaq, bu ərazi-

lərdə cəmləşən insanların potensialından səmərəli istifadənin 

təşkili, əmək ehtiyatlarından və məhsuldar qüvvələrdən uzun-

müddətli istifadənin mexanizmlərinin hazırlanması, burada ya-

şayanların iqtisadi fəallığının gücləndirilməsi, onların gəlirləri-

nin artırılması tədbilərinin görülməsi, kənd təsərrüfatı sahələri-
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nin intensiv inkişafı hesabına məşğulluq problemlərinin həll 

edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Belə ki, dünya 

əhalisi durmadan artır. Məsələn, gənc işçi qüvvəsinin illik artımı 

Cənubi Asiya, Aşağı Saxara Afrikası kimi ən kasıb yerlərdə sürət-

lə artmaqda davam edir. Bu bölgələrdə 2010-2015-ci illərdə orta 

hesabla ildə təqribən 2,2 milyona yaxın gənc əmək bazarlarına 

daxil olmuş və bu prosesin 2050-ci ilə qədər artan templə da-

vam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Əmək qabiliyyətli əhalinin da-

vamlı artımı işçi qüvvəsi potensialının formalaşdırılması baxı-

mından mühüm əhəmiyyət kəsb etsə də, bu kimi kasıb bölgələr-

də milyonlarla gəncin iş tapa bilməməsi avtomatik olaraq yox-

sulların və acların sayının artmasına gətirib çıxarır.  

Buna görə də, hökumətlər və dövlətlər əhalinin demoqrafiyası-

nı, əhali artımı proqnozlarını əsas götürməklə, demoqrafik və-

ziyyətin ciddi təhlilini və tənzimlənməsini təmin etməli, hər bir in-

sanın əmək hüququna və yaxşı yaşamaq hüququna hörmətlə ya-

naşmalı, insanların işlə təminatı problemlərini gecikdirilmədən 

həll etməlidirlər. Gənc nəslin məhsuldar əməyindən səmərəli isti-

fadənin təşkili, həm də dövlətin iqtisadi gücünü artırmağa imkan 

verə bilər. Nə qədər tədbirlər görülsə belə, hətta kifayət qədər 

güclü potensiala malik ölkələrdə belə kənd yerlərində məşğul-

luğun təminatında problemlər qalmaqdadır və yaxud mövcud pro-

blemlərin həllində qismən irəliləyişlər əldə etmək mümkündür. 
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 Digər tərəfdən, bu ərazilərdə əməyin mühafizəsi problemlə-

rinə və əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi səviyyəsi də xeyli 

aşağı olur. Dövlət tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi tədbirlə-

rində bu istiqamətdə əsas fəaliyyət sahələri balanslaşdırılmalı, 

kənd regionlarının iqtisadi fəallığının artırılması tədbirləri görü-

lməli, kiçik və orta səviyyəli sənaye müəssisələrinin geniş şəbə-

kəsinin yaradılması hesabına regionlarda istehsal potensialının 

formalaşdırılması prosesləri sürətləndirilməli və istehlak baza-

rının fəallaşdırılması sayəsində insanların ərzaq əlçatanlığının 

təmin edilməsinə əsaslı zəmin yaradılmalıdır. Bundan əlavə, 

kənd yerlərində yeni iş yerlərinin yaradılması imkanları da 

aşağıdır və onların sosial müdafiə sistemlərindən istifadə im-

kanları da məhduddur.  

Aparılan tədqiqatlara əsasən qeyd etmək mümkündür ki, 

kənd yerlərində yaşayanların layiqli məşğulluğunun təmin edil-

məsi hesabına uzunmüddətli dövr üçün ərzaq əlçatanlığının güc-

ləndirilməsinə potensial formalaşdırmaq olar. Ailə təsərrüfatla-

rının, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, həmçinin müxtəlif sahib-

karlıq subyektlərinin inkişafının komplekslilik və məşğulluğun 

gücləndirilməsi kontekstində təmin edilməsi dövlətin başlıca və-

zifələri sırasında yer almalıdır. Kəndli ailələri davamlı surətdə 

işlə təmin olunmalı, ailə üzvlərinin şəxsiyyət kimi formalaşdırıl-

ması məqsədi ilə sosial infrastruktur şəbəkəsi yaradılmalı, kənd 
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və qəsəbələrdəki sosial-iqtisadi həyat tərzi meyarları ilə şəhər 

ərazilərindəki analoji səviyyə arasındakı fərqlərin azalmasına 

səy göstərilməlidir.  
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Latın Amerikası və 
Karib hövzəsi 8.8 69 14.8 20.9 15.7 5.7 10.0 

Şərqi Avropa və 
Mərkəzi Asiya 3.7 4.3 

9.4 

20.5 

28.5 

41.0 
20.8 8.5 … 

Orta Şərq 3.6 5.9 19.2 47.9 24.9 6.4 … 
Şimali Afrika 3.6 16.1 28.3 42.8 23.4 62 … 
Cənubi-Şərqi Asiya 
və Sakit Okean 

25.6 22.6 46.8 42.5 13.9 3.1 13.3 

Cənubi Asiya 45.2 43.5 51.1 34.9 9.9 2.8  
Afrika Saxaraltı 
ölkələr 61.6 58.5 58.4 48.7 12.1 6.3 25.3 

Dünya üzrə 34.2 20.7 39.9 42.7 12.8 4.8 13.6 
 

Mənbə: FAO 2011, İFAD 2010, İOL 2011; 2010. 
 

Kənd yerlərində yaşayan ailələrin qazancları davamlı olmalı 

və onların zəruri ehtiyaclarının, mühüm ərzaq və qida məhsulla-

rına olan tələbatlarının ödənilməsinə, həmçinin təhsil və səhiyyə 

xərclərinə, mənəvi baxımdan zənginləşmək üçün mədəni-mənə-

vi tələbatlarının qarşılanmasına və s. ehtiyaclarına adekvat ol-
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malıdır. Məsələn, 2008-ci ilin sonlarından başlayaraq mühüm 

ərzaq məhsullarının qiymətlərinin sürətli artımından sonra, 

dünyanın müxtəlif ölkələrində tədqiqat aparılmış ailə təsərrüfat-

larının ¼-dən çoxunun əvvəlki illərlə nisbətdə daha gərgin işlə-

diyi, ailə üzvlərinin çoxunun müxtəlif yerlərə qazanc dalınca get-

məyə məcbur olduğu, yaxud gündəlik və mövsümi işlərdə əlavə 

qazanc tapmaq məqsədi ilə əlverişsiz şəraitdə işləməyə razılaş-

dığı təsbit edilmişdir.  

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) hesablamalarına əsa-

sən təqribən  dünya əhalisinin 80%-i müvafiq sosial müdafiə im-

kanının çatışmazlığından, yarısından çoxu isə hər hansı bir təmi-

nat imkanlarının olmamasından əziyyət çəkirlər. Müvafiq  sosial 

xidmət və bu kimi mexanizmlərdən istifadə ilə bağlı kənd təsər-

rüfatı sahəsində çalışanların üzləşdiyi əsas problemlər onların 

gəlirlərinin azlığında, xüsusi ilə qadınların və gənc qızların məş-

ğulluğunun təmin edilməməsində və yaxud əks cinsin nümayən-

dələrindən az əmək haqqı almalarında, layiqli iş yerlərinin tapıl-

mamasında, səhiyyə və təhsil sisteminin qeyri-adekvatlığında 

daha çox özünü büruzə verir. Digər tərəfdən, dünyada texnoloji 

proseslər sürətlə davam etməkdədir, yeni texnologiyalar hazır-

lanır, əl əməyi yüngülləşdirilir, çox sahələrdə robotlar insanları 

əvəz edir, “ağıllı” robotlar hətta insanların ailələrinə “müdaxilə” 

edir, uşaqlara dayə xidməti göstərir, qab yuyur, ağır işləri görür. 
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Amma, bu qədər inqilabi-texnoloji yeniliklərin təsiri kənd təsər-

rüfatı sektorunun müxtəlif sahələrinə nisbətən gec gedib çatır.  

Heç də təsadüfi deyildir ki, dünyada, xüsusilə də inkişaf et-

məkdə olan ölkələrdə qida və kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı 

üzrə ixtisaslaşan müəssisələrin əksəriyyətində hələ də XX əsrin 

texnologiyalarından istifadə edilməsi halları qalmaqdadır, kənd 

regionlarında isə, bu sahədə yeniliklərin tətbiqi ürəkaçan və-

ziyyətdə deyildir. Amma, istər-istəməz texnoloji dəyişikliklər 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının intensivliyinə, yenilənmə-

sinə, müasir texnologiyalar əsasında təkmilləşdirmələrə doğru 

getməkdədir. İnternet və informasiya-kommunikasiya texnolog-

iyalarının inkişafı hesabına fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətində 

yeni yanaşmaların artması halları müşahidə olunmaqdadır. Kənd 

ərazilərində və regionlarında müasir texnologiyalar əsaslı müəs-

sisələr şəbəkəsinin yaradılması prosesləri sürətlənməkdədir.  

Bütün bunlar yaxın perspektivdə yoxsulluğun azaldılması və 

ətraf mühitin qorunması tədbirlərinin gücləndirilməsinə imkan 

verməklə bərabər, insanların ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həll 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Ölkələr və onların döv-

lətləri ərzaq əlçatanlığı, işsizlik və yoxsulluqla bağlı problemləri 

müxtəlif formada və müxtəlif inkişaf proqramlarının hesabına həll 

etməkdə davam edirlər və bu istiqamətdə daim axtarışdadırlar.  

Məsələn, Cənubi Asiyada olduğu kimi zəmanət proqramlarının 
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yaradılması, intellektdən və istedaddan istifadənin dəstəklənməsi, 

qadın və gənclərin məşğulluğunun fəal şəkildə gücləndirilməsi, sa-

hibkarlığın və biznesin inkişafı məqsədi ilə fəal məşğulluq tədbirlə-

rinin həyata keçirilməsi, sahibkarlığın stimullaşdırılması, qadın sa-

hibkarlığına xüsusi diqqətin yönəldilməsi, ərzaq bolluğunun yara-

dılması tədbirlərinin həcminin genişləndirilməsi və bütövlükdə ər-

zaq əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin 

görülməsi xüsusi ilə diqqət mərkəzində saxlanılır. 

 Amma, bütün bunlarla bərabər, elm və texnologiyaların in-

kişafı və müasir texnologiyalar əsasında kənd təsərrüfatı sahələ-

rinin inkişafının genişləndirilməsi, mütərəqqi üsullarla ərzaq 

məhsullarının alınması ilə yanaşı, eyni templə də ailə və kəndli 

təsərrüfatları inkişaf etdirilməli, onların imkanları genişləndiril-

məli və potensialları gücləndirilməlidir. Heç də təsadüfi deyildir 

ki, bu kateqoriyadan olan təsərrüfatların inkişafına laqeyd mü-

nasibət və insan kapitalına sərmayələrin yatırılmamasının ən 

nəzərə çarpan nəticələri uşaq əməyi istismarı hallarının artma-

sında özünü göstərir.  

Məsələn, dünyada 5-17 yaş arası 215 milyon uşaq əmək is-

tismarına məruz qalmışdır və təəccüblü deyil ki, onların 60%-i 

kənd təsərrüfatı təyinatlı müəssisələrdə və təsərrüfatlarda işlə-

yir. Belə ki, uşaq əməyi böyüklərin əməyinə qarşı ucuz alternativ 

kimi götürülür və bunun müqabilində az əmək haqqı verilir. Bu 
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proseslər isə insan kapitalının inkişafı məsələlərinə ciddi zərbə 

vurur, uşaqların məktəbdən yayınmasına gətirib çıxarır, təhsil 

almasına mane olur. Saatlarla kənd təsərrüfatı tarlalarında və 

plantasiyalarda, fermalarda işləmək uşaqların və gənclərin ailə-

dən, məktəbdən, yaşıdlarından, fəal sosial-ictimai mühitdən, qa-

biliyyət məşqlərindən yayınmasına yol açır və onların uğurlu gə-

ləcəyini şübhə altına alır. 

Yaxın perspektivdə ətraf mühitin qorunması, təbiətin müha-

fizəsi və atmosferin çirklənməsi ilə bağlı qlobal problemlərin 

həlli istiqamətində dünya ölkələrinin daha fəal və sıx şəkildə səy 

göstərəcəkləri proqnozlaşdırılır. Bu proseslərdə yaşıl iqtisa-

diyyata keçidin daha çox məşğulluq sahələri yaradacağı da göz-

lənilir. Bundan əlavə, növbəti 40 il ərzində dünya ölkələrində, ilk 

növbədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sənaye sahələrinin 

müasir texnologiyalar və əlavə dəyər zənciri üzərində inkişafı 

hesabına 47 milyon əlavə iş yerlərinin yaradılacağı proqnozlaş-

dırılır. Əlbəttə, kənd təsərrüfatı sahələrində bu cür potensial 

yoxdur, amma bu sektora daxil olan sahələrin inkişafı çoxfun-

ksiyalıdır, yəni bir tərəfdən kənd rayonlarının sosial-iqtisadi in-

kişafı üçün resurs formalaşdırır, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini 

təmin edir, digər tərəfdən isə bölgələrdə və kənd rayonlarında 

yaşayanların məşğulluğunu təmin etməklə, onların kütləvi şəkil-

də iri mərkəzlərə, şəhərlərə, xüsusi ilə ölkə paytaxtlarına fəal 
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miqrasiyasının qarşısını alır və bu kimi yerlərdə gərginliyin art-

masına qarşı səmərəli preventiv tədbirlər kimi kifayət qədər 

faydalıdır. Ekosistemin qorunması, ekoloji aspektlər nəzərə alın-

maqla kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi prioritet-

ləri artıq dünyanın əksər ölkələrində qəbul olunmuşdur və əsas 

məqsəd kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üçün əlavə yararlı 

torpaqların və ərazilərin dövriyyəyə cəlb edilməsi, ekoloji ba-

xımdan daha təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının is-

tehsalına nail olunmasıdır.  

Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı proseslə-

rində sənayeləşmənin və avtomatlaşdırmanın təsiri artmaqdadır. 

Dünyanın bir çox ölkələrində artıq robotlar istixanalarda tərəvəz-

lər dərir, pomidor yığır, hətta robotların ferma heyvanlarının 

sağlamlığına nəzarət edən baytar-feldşerləri də əvəz edəcəyi proq-

nozlaşdırılır. Heyvandarlıqda avtomatlaşdırılmış sistemlərdən isti-

fadə isə uzun illərdir intensivləşməkdədir. Belə ki, heyvanların 

sağım prosesləri, yemlənməsi əsasən avtomatlaşdırılmışdır və nə-

zarət prosesləri də kompüterlər  vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Digər tərəfdən, oxşar texnoloji inqilab yetişdirilən bitki və 

heyvanların genetikasında da baş verir. Bu yeniliklər alimlərə 

hər bir bitki və heyvanın genetik kodunu tez və daha ucuz dəy-

ərləndirməyə imkan yaradır. Bu da ayrılıqda hər bir heyvan və 

bitkinin nə dərəcədə məhsuldar olmasını müəyyənləşdirməyi 
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daha da asanlaşdırır və gözlənilən məhsuldarlığın əvvəlcədən 

optimal proqnozlaşdırılmasına imkan verir.  

Ənənəvi yetişdirmə və becərmə üsulları ilə yanaşı, bu yeni 

texnologiyalar və biliklər hesabına, məhsul və mal-qaranın gene-

tik potensialında inkişaf əhəmiyyətli səviyyədə sürətləndiril-

məkdədir. Məsələn, Böyük Britaniya Tədqiqat İnstitutunun Cohn 

İnnes mərkəzinin alimləri yeni arpa növü yaratmağa çalışırlar. 

Bu yeni növ arpa özünə lazım olan ammonium gübrəsini torpaq-

dakı nitrogendən alacaq  və bu da fermerləri süni gübrə xərclə-

rindən xilas edəcəkdir. Ferma və genetik-ölçü texnologiyaları 

birlikdə müasir kənd təsərrüfatının səmərəliliyini artırır, bu da 

2050-ci ildə dünya əhalisinin mühüm qida məhsulları ilə təmin 

olunmasında olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Lakin 

bütün bunlar uzun bir yolun sadəcə başlanğıcı kimi təəssürat 

bağışlayır. Digər tərəfdən, dünya ekspertləri və mütəxəssisləri 

yaşam vasitələrinin yaradılması üçün qida və kənd təsərrüfatına 

bu texnologiyaların tətbiq ediləcəyini və onun mümkün nəticələ-

rini səbirsizliklə gözləyirlər. Həmin dövrdə plantasiyalarda və 

kənd təsərrüfatı sahələrində uzun müddət mövcud olmuş cihaz-

lar, kanallar, süni suvarma sistemləri və traktorlar ağıllı ferma 

texnologiyaları nəslinə təkan vermək üçün maşın-öyrənmə sis-

temləri, gen tanıma cihazları və məlumat lövhələri ilə birləşdiri-

ləcəkdir. Bu yeni texnologiyaların hissetmə və mənfi təsirləri 
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azaltmaq imkanları hesabına məhsuldarlığı ən yüksək səviyyəyə 

çatdırmaq mümkün olacaqdır. 

Lakin, bunlarla bərabər bu istiqamətdə müəyyən ciddi prob-

lemlər də vardır. Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə müasir-

ləşdirilmiş kənd təsərrüfatı texnologiyalarına münasibət təhsil, 

səhiyyə, kapitala çıxışın əldə edilməsi, infrastruktur şəbəkəsinin 

yaradılması kimi vəzifələrlə müqayisədə o qədər də yüksək pri-

oritetlik təşkil etmir. Digər tərəfdən, bu texnologiyaların bir ço-

xu daha az insan əməyi tələb edir. Məsələn, Yaponiya şirkəti 

olan "Spread" artıq robotların kütləvi şəkildə insanları əvəz edə 

bilməsinə nail olubdur. Şirkətin mütəxəssisləri robotların hər 

gün şirkətin daxili avtomatlaşdırılmış fermalarında 10 minlərlə 

kahı becərilməsini insan əməyi olmadan həyata keçirməyi ba-

cardıqlarını açıqlayıblar.  

Sənaye baxımından yüksək inkişaf etmiş ölkələr üçün avto-

matlaşdırılma vasitələri və texnologiyaların geniş tətbiqi kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafı proseslərində davam edən tə-

nəzzülün artmasına gətirib çıxara bilər. Belə ki, texnologiyaların 

inkişafı ilə iş yerlərinin azalması nəticəsində insanların işlə tə-

minatı çətinləşə bilər, nəticədə yoxsulluğun azaldılması, işsiz-

liyin səviyyəsinin aşağı salınması və qlobal ərzaq problemlərinin 

həllində kənd ərazilərində yaşayanların iqtisadi fəallığının artı-

rılması tədbirləri uğursuzluğa düçar ola bilər. Dünya fermerləri-
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nin narahatçılığına səbəb olan bu kimi tendensiyalar Uber və 

Google maşınlarının taksi və yük maşını sürücülərini əvəz edə-

cəyi və onları kənarlaşdıracağı, işsiz qoyacağı qorxusu ilə oxşar-

dırmı? Traktorların və avtomatlaşdırılmış sağım kabinələrinin 

hakim olduğu heyvandarlıq fermalarında kənd təsərrüfatı cə-

miyyətləri, mütəxəssislər, min illər ərzində bu sahədə fiziki 

əməyi ilə çalışmış nəsillərin bugünkü nümayəndələri - insanlar 

nə etməlidirlər? Hansı peşələr üzrə yenidən ixtisaslaşmalıdırlar? 

Yaşamaq, özlərinin ərzaq ehtiyaclarını ödəmək, ailələrini dolan-

dırmaq, minimum səviyyədə qazanc əldə etmək üçün hansı işin 

qulpundan yapışmalıdırlar? Mütəxəssislər və dünya görmüş in-

sanlar belə fikirləşirlər ki, növbəti 100 ildə qlobal cəmiyyət bu 

sualların cavablarını tapmalı, cəmiyyəti və insanları, eyni za-

manda iqtisadi inkişafı tarazlı edə biləcək mexanizmləri müəy-

yənləşdirməli, yeni yaşam tərzlərini və qida rejimlərini tapmalı-

dırlar. Şərqi Kapda ərzaq əlçatanlığı üzrə tədqiqatlar göstərmiş-

dir ki, bu bölgədə əhalinin məşğulluq imkanları ən aşağı səviyyə-

dədir və kənd əhalisi əsasən ərzaq əlçatanlığını təmin etmək və 

dolanışıq üçün dövlətin yardımlarına ümid edir. Məhz buna görə 

də, son onilliklərdə dünyanın bir çox ölkələrində və regionların-

da kənd əhalisi üçün ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi ciddi 

problemlərlə üzləşmişdir. Məsələn, Cənubi Afrikadakı işsizlik sə-

viyyəsi 2000-ci ildən 2013-cü ilə qədər 26 faizdən 31%-ə kimi 
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artmışdır və sonrakı ildə - 2014-cü ildə isə bu göstərici 25%-ə 

düşmüşdür. Cənubi Afrika ailələri öz qidalarını başlıca olaraq 

kəndli təsərrüfatlarında yetişdirdikləri məhsulların və ərzaqla-

rın satışından əldə etdikləri gəlirlərin hesabına özləri alırdı. Bu 

isə o demək idi ki, regionda yaşayanlar ərzaq problemlərinin 

həllində və mühüm ərzaq məhsullarının əldə edilməsində əsa-

sən öz gəlirlərinə bel bağlayırlar. Amma, aşağı əmək haqqı ilə iş-

ləyən insanların özlərinin mühüm ərzaq və qida məhsullarına 

olan tələbatlarının ödənilməsi şansları xeyli aşağıdır, işsizlərin 

isə qida və ərzaq əlçatanlğı təminatı daha çətin suallar doğurur. 

Struktur islahatlarının aparıldığı və bazar iqtisadiyyatı şərai-

tində müasir struktura keçidin müxtəlif mərhələlərində olan 7 

ölkədə aparılmış 5 illik müqayisəli tədqiqat işləri göstərmişdir 

ki, Aşağı Saxaranın ərazi, iqlim, iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri nə-

zərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı sahələrinin intensiv inkişaf et-

dirilməsinə keçidi şərtləndirən mühüm amillərə bunları şamil 

etmək olar: ailə-ferma təsərrüfatlarının fəaliyyətinin təşkilini 

dəstəkləyəcək müvafiq dövlət siyasətinin formalaşdırılması; 

əhalinin məşğulluq problemlərini həll etmək iqtidarında olan ki-

çik və ya böyük sahibkarlıq fermalarının inkişafına münasib şə-

raitin yaradılması; texnoloji yeniliklər və mexanikləşdirmə pro-

sesləri ilə yanaşı, məşğulluq və ətraf mühitlə bağlı problemlərin 

kompleks nəzərə alınması və s. 
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Bu baxımdan belə hesab edilir ki, kənd təsərrüfatı sahələri-

nin inkişafına dövlət dəstəyi daha da artırılmalıdır. Efiopiya və 

Seneqalın kənd təsərrüfatı sektorlarında gənclərin hədəfləri ilə 

əlaqəli Gələcək Kənd Təsərrüfatı Konsorsiumunun formalaşdı-

rılması, əhalinin kənd təsərrüfatından əldə etdikləri qida məh-

sulları mövzusundakı araşdırmaların nəticələri maraqlı bir mə-

sələni diqqət mərkəzinə çıxartmışdır. 

Məlum olmuşdur ki, əhalinin qida ilə təminatı məsələlərində 

səmərəli siyasi və iqtisadi mexanizmlərin hazırlanması və həyata 

keçirilməsi olduqca vacibdir. Dövlət bu məqsədlə kiçik sahibkar-

lıq subyektlərinə və ailə təsərrüfatlarına köməklik göstərməli, on-

ların ərzaq bolluğunun yaradılmasında fəal iştirakına münbit şə-

rait yaratmalı, bu yolla işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətin-

də davamlı işlərin görülməsini təmin etməli və insanların, xüsusi 

ilə araşdırmada iştirak edən gənclərin işlə təminatında resursla-

rın formalaşdırılmasına nail olmalıdır. Digər tərəfdən, məlum ol-

muşdur ki, kənd təsərrüfatında feminizm və qadınların rolu tə-

mənnasız qayğının mühümlüyü məsələsinin və məşğulluq müza-

kirəsinin əsas hissəsidir. Afrikada sosial investisiya fondlarının 

yaradılması daha çox dövlətin öhdəliyidir və bu fondlar əksər hal-

larda qısamüddətli iş imkanları yaradan ictimai iş proqramlarının 

hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Qısamüddətli 

iş imkanları nağd pul köçürmələri ilə müqayisədə yoxsul ailə tə-
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sərrüfatlarının rifahı üçün daha üstün yanaşmadır.  

Əsasən Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən sosial layihə-

lər bu qitədəki sosial müdafiə məsələlərinin mərkəzi hissəsi olaraq 

qalmaqdadır. Qeyd edək ki, hazırda Malavi, Tanzaniya, Şimali 

Uqanda kimi ölkələrdə bu tip sosial fəaliyyətin təşkili və sosial pro-

qramların həyata keçirilməsi prosesləri davam etməkdədir.  

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı 

sektoru sahələrində, kənd təsərrüfatı müəssisələrində və fermer 

təsərrüfatlarında işləyənlərin orta yaş həddi 50-60 arasındadır 

və bu  hal ABŞ-dan tutmuş Avropa, Afrika və Avstraliyaya qədər 

bütün dünya ölkələrində, demək olar ki, eyni səviyyədədir. Bəs 

bunun səbəbi nədədir? Nəyə görə gənclər bu tip təsərrüfatlarda 

və müəssisələrdə işləməyə meyilli deyildirlər? Nə etmək lazım-

dır ki, gənclərdə kənd təsərrüfatı sahələrində sahibkarlığın təş-

kilinə daha çox maraq formalaşsın? Əgər bu sualların cavabları-

nı tapmaq mümkün olsaydı və dünya dövlətlərinin hökumətləri  

bu suallar ətrafında daha çox araşdırmalar aparıb, adekvat təd-

birlər görsəydilər, onda üç mühüm problemin həlli mümkün olar-

dı. Bunlara gənclər arasında işsizliyin səviyyəsinin azaldılması və 

onların qazanc əldə etməsinə şəraitin yaradılması, gənclərin məh-

suldar fəaliyyəti nəticəsində insanların qida məhsullarına eh-

tiyaclarının ödənilməsində daha güclü potensialın formalaşdırıl-

ması və nəhayət, bu sahələrdə məşğuliyyət hesabına ixtisaslaşma-
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nın təmin edilməsi, bu ənənələrin nəsildən-nəslə ötürülməsinə cid-

di zəmin yaradılacaqdır. "Ərzaq qiymətlərinin dəyişdiyi dövrdə  

həyat" layihəsi çərçivəsində aparılan ilkin tədqiqatdan ortaya çı-

xan nəticələr gənclərin ərzaq əlçatanlığı məsələsinin həllinə və  

kənd təsərrüfatına olan münasibətlərinin ifadəsi kimi baxıla bilər.  

Əsasən Aşağı Saxarada kənd təsərrüfatı proseslərinin inkişa-

fı ilə bağlı problemlərə və bu proseslərdə gənclərin iştirakına 

yönəldilmiş bu layihə Gələcək Kənd təsərrüfatı Konsorsiumunun 

gənclərlə hansı səviyyədə bağlılığı ilə əlaqədar aktual olan bir 

mövzu və problem kimi xarakterizə edilir. Layihə çərçivəsində 

dünya üzrə 10 inkişaf etməkdə olan ölkədə 4 il ərzində davamlı 

müşahidələr aparılmış və elmi-praktiki nəticələr əldə olunmuş-

dur. Bu nəticələrə, ilk növbədə kənd təsərrüfatı sahələrinin inki-

şafı proseslərinə və bununla bağlı problemlərin həllinə gənclərin 

marağının artması da daxil olmuşdur. İnsanların fermer təsərrü-

fatı haqqında fikirləri isə əsasən dəyişməzdir: ağır iş, aşağı gəlir,  

az və ya aşağı gəlir üçün ilin 365 günü işləmək və s. 

 Öz gələcəyini fermer təsərrüfatlarında işləməkdə görənlər 

inanırlar ki, fermer təsərrüfatı daha "ağıllı", məhsuldar və güvən 

göstəriləsi bir iş yeri, fəaliyyət sahəsi olmalıdır. Tədqiqatlarda 

iştirak edənlərin əksəriyyəti bu fikirdə olmuşlar ki, kənd təsər-

rüfatının inkişafı ilə bağlı sahələrdə işləmək və öz fəaliyyətlərini 

bu sahənin inkişafına həsr etmək gənclərin arzuladığı və gözlə-
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diyi həyat şəraitini onlara verə bilmir. Bu qeyd olunanlar, bir iş 

və fəaliyyət sahəsi kimi  kənd təsərrüfatının inkişafında gənclə-

rin maraq dairəsinin hansı səviyyədə olmasının əsas göstəricilə-

ri kimi baxıla bilər. 

 Buradan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, XXI əsrdə 

kənd təsərrüfatı sahələrində işləmək və ya sahibkarlıqla məşğul 

olmaq gənclərin əksəriyyətinin ehtiyac duyduğu, arzusunda oldu-

ğu, gözlədiyi həyat və yaşayış səviyyəsini onlara bəxş edəcəyinə 

əmin deyillər və bu sahədə fəaliyyətdə özlərini görmürlər. Arzula-

nan həyat tərzi və yaşayış səviyyəsi dedikdə isə, gənclər kommu-

nikasiya texnologiyalarındakı inqilabi nailiyyətlərin onların çalı-

şacağı sahələrdə olmasını, bu kimi vasitələrin hətta ən ucqar əra-

zilərdə yaşayanlar üçün belə əlçatan olmasını nəzərdə tuturlar.  

Bu baxımdan həm də belə düşünmək və bu fikrə gəlmək olar 

ki, kənd təsərrüfatı qürur və özünə hörməti digər standartlardan 

üstün tutan yoxsul insanlar üçün fəaliyyət və məşğuliyyət sahəsi 

hesab olunur. Bu problemin digər bir mühüm açar aləti isə təh-

sillə bağlıdır. Gənclərin əksəriyyəti müvafiq təhsil almağı və 

uğurlu karyera qurmağı düşünürlər. Belə olduğu halda isə, ali 

təhsilli gənclər kiçik sahibkarlıq subyektlərində işləməkdən çox, 

o cümlədən kənd ərazilərində və təsərrüfatlarında daimi işdə 

qalmaqdan çox yüksək intellekt və bacarıq tələb edən inkişaf et-

miş firma və kompaniyalarda, yaxud iri müəssisələrdə işləməyə 
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üstünlük verirlər. Təhsil iki ağızlı qılıncdır və təhsilin qılıncının 

qabağı da kəsir, dalı da. Bu baxımdan gənclərin təhsil arxasınca 

getməsi təqdirəlayiqdir. 

Amma, dövlət də bu istiqamətdə çox işləməli və stimullaşdı-

rıcı dəstək mexanizmləri hazırlamalı, tətbiq etməlidir. Kənd yer-

lərində təhsilli gənclərin fəaliyyətinin təşkili proseslərinə kom-

pleks yanaşmalar təmin olunmalı, gənclər arasında sahibkarlığın 

inkişafına xüsusi stimullaşdırıcı mexanizmlər formalaşdırılmalı, 

fiskal siyasət elementlərindən və vergi mexanizmlərindən istifa-

də olunmalı, bir sözlə, gənc sahibkarların və ümumilikdə gənclə-

rin kənd təsərrüfatı sektoru sahələrində həvəslə və maraqla işlə-

məsi mühiti formalaşdırılmalıdır. Bütün bunlar dövlətlərin və 

siyasətçilərin  gənclərin məşğulluğu ilə bağlı konsepsiyalara və 

strategiyalara qlobal tendensiyaların çağırışlarına adekvat ola-

raq yenidən baxmasını və təkmilləşdirməsini şərtləndirir.  

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və FAO-nun inkişaf proqramları-

nın imkanlarından istifadə etməklə, kənd təsərrüfatı sahələrində 

məşğulluğun cəlbediciliyinin yeni üsulları və istiqamətləri, for-

maları, mexanizmləri müəyyənləşdirilməlidir. Gənclər qlobal 

problemlər içərisində ən kəskin problemlərdən biri olan ərzaq 

əlçatanlığı məsələlərinə daha dərindən bələd olmalı və bunların 

həlli istiqamətində tələb olunan fəaliyyət sahələrinin inkişaf et-

dirilməsində maraqlı olmalıdırlar. Gənclər XXI əsrdə "fermer" 
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dedikdə nəyin və kimin nəzərdə tutulduğunu bir daha düşünmə-

li və dəyərləndirməli, ağır şəraitdə bütün ilboyu işləyən fermer 

təsərrüfatı işçisini təsəvvür etməməli, bu sahədə yaradıcı, daim 

axtarışda olan, biznesinin inkişafını düşünən və eyni zamanda 

ölkəsinin qlobal probleminin həllinə öz töhfəsini verən təfəkkü-

rə malik olmalı, ərzaq probleminin həllində fəal iştirak etməsin-

dən qürur duymalı, mənəvi rahatlıq almalı, vətəndaş - sahibkar 

kimi çalışdığı sahənin və gördüyü işin təəssübünü çəkməli, pro-

blemini həll etməli, həvəslə işləməli və çalışmalıdır.  

 Bütün beynəlxalq qurumlar və dünya ölkələrinin dövlətləri 

gənclərin kənd təsərrüfatı sektoru sahələrində həvəslə işləməsi 

və sahibkarlıqla məşğul olması mexanizmlərini hazırlayarkən bu 

qeyd olunan amilləri ciddi olaraq nəzərə almalı və reallaşdır-

mağa çalışmalıdırlar. Belə olduğu təqdirdə gənclərin məşğul-

luğunun gücləndirilməsi ilə yanaşı, onların qlobal ərzaq pro-

blemlərinin həllində və ərzaq əlçatanlığının yaxşılaşdırılmasında 

səmərəli fəaliyyəti təmin oluna bilər.  
 

Ərzaq əlçatanlığı və sosial bərabərsizlik 

Qeyd edək ki, bərabərsizlik anlayışı hərtərəfli yanaşmanı və 

kompleks mülahizəni, baxışları şərtləndirir. Biz ərzaq əlçatanlığı 

və sosial bərabərsizliyin daha aydın açıqlanması üçün ilk növbə-

də bərabərsizliyin digər növlərinə də diqqət yetirməyi məqsə-
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dəmüvafiq hesab etmişik. Bərabərsizliyin bir çox: güc, var-döv-

lət, yoxsulluq, gəlir, sosial sinif, təhsil, peşə, cinsi, irqi və etnik, 

yaş və hətta yerli və qlobal səviyyədə region bərabərsizlikləri ki-

mi növləri vardır. Dünyada nadir və dəyərli resurslar (təhsil, 

mülkiyyət, güc və var-dövlət kimi) cəmiyyətdə fərdlər və qruplar 

arasında qeyri-bərabər şəkildə bölünür. Əksər sosioloqlar bu fi-

kirlə razıdırlar ki, cəmiyyətdə kiçik və güclü korporativ və siyasi 

elit təbəqə, daha böyük, lakin bir qədər zəif və varlı professional 

orta təbəqə, kargüzarlıq və xidməti işçilərdən, ixtisaslı, yarıixti-

saslı və ixtisaslaşmamış fəhlələrdən (və ya sənaye işçilərindən) 

ibarət hələ də çoxluq təşkil edən fəhlə sinfi var. Ən aşağı təbəqə-

ni isə cəmiyyətin standartlarına müvafiq yaxşı yaşam standartı, 

nüfuzu və imkanı olmayan yoxsullar və evsizlər təşkil edir.  

Misal üçün, bu sosial bərabərsizliklər genderləşdirilir, irqi-

ləşdirilir və sonda Şimali Amerikada elit təbəqənin əsasını anq-

lo-sakson mənşəyinə mənsub ağdərili kişilərin təşkil etməsi fak-

tı ilə simvollaşdırılır. Yoxsulluğa yaşlı və subay qadınlar, eləcə 

də, irqi və etnik azlıqlar arasında daha çox rast gəlinir. Bunu ər-

zaq əlçatanlığının mahiyyətilə birləşdirdikdə, elə təsəvvür yara-

nacaqdır ki, hər tərəfdə ərzaq olmalıdır və sən onu əldə etməyi 

bacarmalısan. Bununla belə, son illərdə dünyada qlobal müzaki-

rələrdə daha çox bu məsələ vurğulanır ki, ərzaq əlçatanlığı mə-

sələsi dar çərçivədə olmamalıdır və bu sırada ərzaq, həmçinin qi-
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dalanma təhlükəsizliyi problemləri birlikdə baxılmalıdır. Dieto-

loqlar qeyd edirlər ki, əgər sizin qəbul etdiklərinizin hamısı nişa-

stadırsa, əsasən maniok (tropik bitki), düyü və ya kartof nişasta-

sıdırsa, onlar səni yaşada bilər, lakin bu səni nə sağlam edər, nə 

böyüməyinə kömək edər, nə də əqli qabiliyyətini inkişaf etdirər. 

Beləliklə, əsas məsələ nəyi yediyinizdir, nə qədər yeyə bildiyiniz 

yox. Sosial bərabərsizliklər nəinki ölkə daxilində, eləcə də, region 

daxilində və həmçinin öz ərzaq əlçatanlığına görə də fərqlənir.  

Kənd təsərrüfatı sahələrinin yüksək səviyyədə inkişafı, təh-

lükəsiz ərzaq və qida məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində 

Avropa Birliyini (AB) nümunəvi misal kimi  göstərmək olar. Ay-

dın məsələdir ki, AB daxilində bəzi ölkələr daha zəngin, digərləri 

isə nisbətən yoxsuldurlar. Eynilə bu Birliyin üzvü olan ölkələrin  

daxilində də çoxlu belə fərqlənmələr var. Əgər Siz Rumıniyaya 

səfər etsəniz, görəcəksiniz ki, alıcıların ərzağa xərclədiyi gəlirin 

orta miqdarı olduqca yüksəkdir. Xüsusilə də bir çox aztəminatlı 

qruplar üçün bunlar bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdən heç də 

çox olmayan səviyyədədir. Bu da mahiyyətcə o deməkdir ki, AB-

də hələ də yoxsul insanlar vardır. 

 Ərzaq əlçatanlığı bu kateqoriyadan olan insanlar üçün real 

problemdir. Hazırda pis qidalanmanın iki mənfi fəsadı - az qida-

lanma və piylənmənin yayılması AB üçün əsas ərzaq və qidalan-

ma təhlükəsizliyi probleminə çevrilib. Qeyd edək ki, yoxsulluq 
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ərzaq çatışmazlığına səbəb olan əsas amildir. Tədqiqatlar göstə-

rir ki, qida təhlükəsizliyinə təsir göstərən bir çox amillər mövc-

uddur, lakin ən başlıcası əslində gəlirdir, yəni gəlirin səviyyəsi-

dir. Dünya təcrübəsində qida təhlükəsizliyi və gəlir arasındakı 

qarşılıqlı əlaqə təxminən 70% təşkil edir və ya bir qədər çox 

olur. Əlbəttə, buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, digər amillər 

30% təsir göstərir. Burada səciyyəvi cəhət isə sosial təhlükəsiz-

lik şəbəkəsi sistemlərinin olmasıdır; belə ki, Sizin gəliriniz azal-

dığı təqdirdə, geri çəkilmə seçiminiz olur; burada Siz gəlirdən 

daha çox başqa yollardan bəzi imkanlar əldə edə bilərsiniz.  

Digər əhəmiyyət kəsb edən amillər səhiyyə infrastrukturu, 

sanitariya və su infrastrukturuna kapital qoyuluşu və təhsildir. 

Sağlamlıq və qidalanma təhlükəsizliyi bir vəhdət təşkil edir. Hər 

şey yalnız yeməklə və qidalanmaqla bitmir. Məlumdur ki, əgər 

Sizin kiçik sağlamlıq problemləriniz varsa və həll olunmayıbsa, 

qida istehlakı probleminin həll edilməsi mövcud sağlamlıqla 

bağlı problemlərin aradan qaldırılması anlamına gəlmir.  Bütün 

bunlar sosial bərabərsizliklərdə rast gəlinən problemlərlə, demək 

olar ki, eynidir. Daha yoxsul ölkələrdə insanlar daha çox qida təh-

lükəsizliyi problemləri ilə qarşılaşdığı halda, varlı ölkələrdə buna 

daha az təsadüf olunur. Lakin, əgər Siz hər hansı bir müharibə və 

ya vətəndaş münaqişəsi mərkəzindəsinizsə, yüksək gəlirli ölkədə 

olsanız belə, daha kəskin qida təhlükəsizliyi problemi ilə qarşılaşa 
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bilərsiniz. Əgər Siz müasir dünyada baş verən hadisələrə nəzər 

salsanız, 5 il əvvəl insanların nisbətən etibarlı qida təhlükəsizliyi-

nə malik olduqları, lakin müharibələr və dağıntılar nəticəsində 

bir çox ölkələrdə qida təhlükəsizliyi problemlərinin artmasını 

görmək mümkündür (Suriya, Liviya, Ukrayna və s.). Bu ölkələr AB 

ölkələrindən heç də uzaqda yerləşmirlər.  

Son dövrlərdə AB-də reallaşdırılan qida təhlükəsizliyi stra-

tegiyası kifayət qədər düşündürücüdür. Avropa siyasətinin qlo-

bal ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri iddia ediləndən daha mürəkkəb-

dir. Tez-tez rast gəlinən yanaşmalardan biri bundan ibarətdir ki,  

biz fermerlərimizə ildə təxminən 50 milyard avro veririk. Am-

ma, bunun maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, 20 il əvvəlki dövr-

lərdə bu qurumun Ortaq Kənd Təsərrüfatı Siyasətinin reallaşdı-

rılması nəticəsində dünya bazarında daha aşağı qiymətlərin for-

malaşmasının mənfi fəsadları yoxsul insanlar arasında aclığa və 

səfalətə gətirib çıxartdı.  

Sonrakı dövrlərdə aparılan islahatlar bu məsələləri nisbətən 

tənzimləməyə imkan verdi və Avropa kənd təsərrüfatı maliyyə 

yardımının dünya bazarına təsiri xeyli aşağı düşdü. Hazırkı pro-

blem isə ondan ibarətdir ki, ərzaq bazarlarında  qiymətlər çox 

yüksəkdir və yoxsul insanlar yenə də əziyyət çəkirlər. AB-nin ər-

zaq problemləri üzrə layihəsinin, şübhəsiz, qlobal perspektivi 

vardır, lakin açıq-aydın görünür ki, bu layihənin əsas məqsədi 
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tamamilə Birliyə daxil olan ölkələrin maraqlarına uyğun qida 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi siyasətinə qayıtmaqdır. Yaddan 

çıxartmaq lazım deyildir ki, qlobal şəraitdə ortaya çıxan və 

uzunmüddətli dövr üçün davam edən böhranlardan ən kəskini 

və qorxulusu qida təhlükəsizliyi problemidir.  Bu problem kifay-

ət qədər üzücü və ağırdır, təsadüfi deyildir ki, dünyada aclığın 

aradan qaldırılması minilliyin ən mühüm inkişaf hədəflərindən 

biridir. Lakin bu böhran son illərdə dünyada baş verən proses-

lərlə  əlaqədar olaraq daha da ciddi önəm kəsb edir: belə ki, ər-

zaq qiymətlərində artım, əsas ərzaq ixrac edən ölkələrdə qlobal 

məhsul yetişdirmə modellərində ərzaq məhsullarından bioya-

nacaqlara keçid, bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusilə 

infrastruktur investisiya baxımından kənd təsərrüfatının inkişa-

fına uzun dövr ərzində laqeyd yanaşmalar, iqlim dəyişikliyi təh-

lükələri və onun mühüm ərzaq məhsullarının  istehsalına mənfi 

təsiri və s. İqtisadi artım və ərzaq əlçatanlığını yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə mövcud problemlərin həlli istiqamətində məhdu-

diyyətləri azaltmaq üçün kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına 

güclü qlobal maraq yarandığından, bu hadisələr ciddi narahatlıq 

üçün bir səbəb və ya dəyişiklik məqsədilə bir fürsət kimi də qə-

bul oluna bilər. Qida təhlükəsizliyi mürəkkəb məsələdir və kifay-

ət qədər qidaların olmasını, eyni zamanda mühüm qida məhsul-

larının sərfəli iqtisadi və fiziki artımını tələb edir. Ərzağın key-
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fiyyəti də (məsələn, lazımi mikroelementlər) vacib məsələdir və 

bu məsələlərin hər birində qadının rolu xüsusilə fərqlənir. Qadın-

lar əslində əsas ərzaq istehsalçıları və ərzaq mövcudluğuna 

mühüm töhfə verənlərdir. Onların ərzaqdan yararlanma hüququ, 

özlərinin və ailələrinin ərzaq təhlükəsizliklərinə mühüm təsiri 

vardır. Ərzaq keyfiyyəti hamiləlik və laktasiya dövründə xüsusi 

ehtiyacları olan qadınlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Hazırkı ərzaq böhranının xüsusiyyətlərindən və iqlim dəyişik-

likləri ilə əlaqədar olaraq gələcəkdə  nəyin baş verəcəyindən çox 

şey asılıdır. Belə şəraitdə qadınların ərzaq istehsalçıları kimi əhə-

miyyətindən, qadınların üzləşdiyi yerli istehsal sıxıntılarından, bu 

çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə qadınlara kömək etməklə, qlo-

bal şəkildə kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaq üçün mühüm po-

tensialdan, qadınların istehlakçılar və əsas ərzaq idarəçiləri kimi 

və ərzaqdan istifadədə qeyri-bərabər gender hüququndan, isteh-

salçılar, istehlakçılar və ailədə ərzaq idarəçiləri kimi qadınların 

üzləşdiyi problemlər və qeyri-bərabərsizliklərin necə həll olun-

masından ərzaq əlçatanlığı probleminin daha optimal həll edilməsi 

bilavasitə asılıdır.  Cinsi əsaslı ayrı-seçkilik,  ailə və fərdlərin müx-

təlif yollarla qida əlçatanlığı arasında güclü əlaqələr mövcuddur. 

 Müxtəlif yollarla qida əlçatanlığına şəxsi istehsal, sosial 

müdafiə və gəlirli iş imkanlarından istifadə potensialı daxildir. 

Araşdırmalar göstərir ki, qadın, kişi və ərzaq əlçatanlığı arasında 
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münasibət qarşılıqlı şəkildə dəstəklənsə də, gender bərabərsiz-

liyi Asiyanın və Sakit okean hövzəsinin bir çox hissələrində iki-

mənalı məqsəd olaraq qalmaqdadır. Ənənəvi gender vəzifələri-

nin transformasiyasına təcili şəkildə ehtiyac duyulur. Bundan 

əlavə, gender bərabərliyi və qida təhlükəsizliyi strategiyalarının 

bir-birini tamamlaması və onların vəhdətinin maksimallaşdırıl-

ması üçün optimal yanaşma, qadınların üzləşdiyi problemlərin 

mahiyyətinin açıqlanmasında, bununla əlaqədar olaraq qadınla-

rın yüklərini azaltmağa kömək edən tədbirlərin qəbul edilməsin-

də və ailə öhdəliklərinin icra edilməsində, gender vəzifələrinin 

daha ədalətli bölünməsində əhəmiyyətli ola bilər. Araşdırmalar 

Asiya və Sakit okean hövzəsində və eləcə də, dünyanın digər his-

sələrində yaranan ən yaxşı təcrübələri müəyyənləşdirməklə, bu 

birləşməyə necə nail oluna biləcəyini özündə əks etdirir.  

Dünyada hər kəsin istifadə etməsi üçün lazım olandan da çox 

ərzaq var, lakin əsas problem bu ərzaq ehtiyatlarından və resursla-

rından səmərəli və optimal istifadənin təşkil edilməsidir. Ərzaq və 

qidalanma təhlükəsizliyi qeyri-bərabər qlobal və milli proseslər tə-

rəfindən mürəkkəbləşdirilmiş siyasi və iqtisadi fenomen kimi də 

baxıla bilər və həm də mürəkkəb ekoloji məsələdir. Getdikcə inten-

siv inkişaf edən kənd təsərrüfatı sahələri, heyvandarlıq və balıqçı-

lığın dəstəklənməsi məqsədilə görülən tədbirlər, iqlim dəyişikliyi 

və qida təhlükəsizliyi problemlərinə gətirib çıxaran hava çirklən-
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məsi, ərzaq və su eroziyası xüsusilə narahatçılıq doğurur.  

Qeyd edək ki, ərzaq və qidalanma təhlükəsizliyilə bağlı pro-

blemlərdən ən çox zərər çəkən qadın və qızlar olacaqdır. Araş-

dırmalar cinsi bərabərsizlik, ərzaq və qidalanma təhlükəsizliyi 

arasında güclü əlaqələrin olduğunu göstərmişdir. Məsələn, Hin-

distandakı güclü qlobal iqtisadi inkişafa baxmayaraq minlərlə 

qadın və qızlar kişilərlə müqayisədə aşağı statuslarının olması-

nın birbaşa nəticəsi kimi hələ də ərzaq və qidalanma təhlükəsiz-

liyinin təmin olunmamasından əziyyət çəkirlər. Belə bərabərsiz-

lik əksər hallarda qadınların məhsuldar ehtiyatlar, təhsil və qə-

rar qəbul etməkdə məhdud hüquqları, məişətin idarə edilməsilə 

bağlı qayğıları da daxil olmaqla təmənnasız iş öhdəliklərinin 

(yükünün) müəyyən normaya salınmasını tələb edir. Eyni za-

manda, məlumdur ki, dünyada faktiki olaraq qida məhsullarının 

əsas hissəsini qadınlar istehsal edirlər.  

Yerli və ya qlobal bazarlara məhdudlaşdırılmış çıxış imkanları 

olmasına baxmayaraq, dünyada qida istehsalçılarının əksəriyyətini 

qadınlar təşkil edir, həmçinin ailələrinin qida ehtiyaclarını da ək-

sər hallarda onlar idarə edirlər. Artan cinsi bərabərsizlik və ərzaq 

qiymətlərinin dəyişkənliyinə baxmayaraq, qadınlar bu sahədə da-

ha yüksək nəticələrə nail olurlar. Lakin hələ də sosial və mədəni 

normalarda ayrı-seçkiliyin mövcud olduğu məişət səviyyəsində 

onların qida təhlükəsizliyi və ehtiyacları inkar edilməkdədir.  
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Bununla əlaqədar olaraq, cinsi bərabərliyin ərzaq əlçatan-

lığına necə töhfə verə biləcəyini araşdırmaq maraqlı olardı. Bu 

istiqamətdəki araşdırmaların mərkəzində digər sahələrdəki in-

kişaf proseslərinin də əlaqələndirilməsinə baxmayaraq, əsas 

diqqət Mərkəzi Asiya və Sakit okean bölgəsidir. Bu araşdırma 

cinsi bərabərsizlik, ailə və ailədəki hər bir fərdin ərzaq əldə et-

məsilə bağlı istifadə etdiyi müxtəlif vasitələr arasındakı əlaqəni 

özündə əks etdirir. Buradan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, qadın, 

kişi və ərzaq əlçatanlığı arasındakı bərabərlik qarşılıqlı dəstək 

olduğu halda, cinsi bərabərlik bir çox bölgələrdə olduqca çətin 

bir hədəf olaraq qalır və cinslər arasındakı ənənəvi rolların dəy-

işməsinə təcili ehtiyac vardır. 

 Belə bir dəyişikliyin tezliklə reallaşdırılması qadınların 

üzləşdiyi müəyyən məhdudiyyətlər və bərabərsizliklərin aradan 

qaldırılmasının vacibliyi ilə bilavasitə bağlıdır. Bu dəyişikliklərin 

əsasında ədalətli gender sistemlərinə yol açacaq taktikalar və 

mexanizmlər daha çox yer almalıdırlar. Torpağı kimin idarə et-

məsi ilə bağlı belə qanunlara ədalətsiz və təcridedici müddəalar 

daxildir və bu müddəalar da ayrı-seçkilik yaradır. Belə qanunve-

ricilik tədbirlərinin olmadığı yerlərdə torpaq və kredit kimi əsas 

ehtiyatlardan qadınların istifadə hüququ məhdudlaşdırılmışdır. 

Bu məhdudlaşmanın nəticələri isə onların ərzaq əlçatanlığı və 

qidalanma məslələrinə də  mənfi təsir edir.  
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Belə yanaşma yalnız bilavasitə qadın və qızlara deyil, onların 

ailə üzvlərinə, eləcə də cəmiyyətə də mənfi təsir göstərir. Ayrı-

seçkilik üslubunda yanaşmalar qadın və qızlara iki əsas istiqa-

mətdə mənfi təsir edir. Bunlardan biri qadınların təhsil və məşğ-

ulluq imkanlarına qoyulmuş məhdudiyyətlərdir. Bu məhdu-

diyyətlər isə onların iqtisadi fəallıqlarını azaldır və ailədəki möv-

qelərini sarsıdır. Onların sarsılmış mövqeləri dedikdə isə məişət 

qərarlarında az səs hüququnun olması, kişilərə daha çox qayğı 

göstərilməsi, ərzaq və qidalanma təhlükəsizliyinin təmin olun-

maması, daha aşağı səhiyyə və qidalanma rejimləri başa düşülür. 

İkincisi, üzləşdikləri ayrı-seçkilik qadınları yalnız maddi şeylər-

dən məhrum etmir, eyni zamanda ərzaq istehsalı, hazırlanması, 

emalı, paylanması və marketinq fəaliyyətlərində də qadınların 

öz işlərini yerinə yetirməsini daha da çətinləşdirir. 

Buna görə də, qadınların üzləşdiyi məhdudiyyətlər aclıq və 

düzgün qidalanmama əleyhinə mübarizə apararkan əsas amillər 

kimi götürülməli və dəyərləndirilməlidir. Bu yanaşmaya nail ol-

maq mümkündür, çünki bu  işlər böyük xərclər tələb etmir və son 

nəticədə səmərəli ola bilər və həmin problemlərin həllində çevik-

liyin təmin edilməməsi cəmiyyət üçün zərərlə nəticələnməkdə da-

vam edəcəkdir. Bir sözlə, dünya ölkələrinin dövlətləri  sosial, qey-

ri-rəsmi, mədəni normalar və onların yaratdığı rolların cinsə görə 

fərqlənməsinə yol verməməlidirlər. Bu gender fərqlərini daha çox  
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təhsil və məşğulluq üzrə siyasətlərin formalaşdırılmasında nəzərə 

almaq vacibdir. Qız və qadınların daha yaxşı təhsildən əldə etdiklə-

ri faydalar həmin fərqləri aradan qaldıracaq uğurlu taktikalar və 

mövcud maneələr kimi dəyərləndirilir. Qızların məktəblərə girişini 

artıracaq layihələr kasıbçılığın azaldılması və təkmilləşdirilmiş  qi-

dalanma rejimlərinə nail olmaq üçün zəruridir. Qızların daha yaxşı 

təhsil alması onların evlilik yaşını optimallaşdırır, erkən nikahların 

qarşısını alır və ailəbaşına düşən uşaqların sayını azaldır. Xüsusilə 

də, kənd yerlərində qızların məktəbə getməsinin məhdudlaşdırma 

hallarına qarşı daha inamlı və davamlı mübarizə aparılmalıdır. 

Qızların təhsildən yayındırılması onların iş imkanlarını azaldır və 

ayrı-seçkiliyə məruz qalma imkanlarını isə bir o qədər artırır. Eyni 

zamanda, yalnış olaraq  qızların təhsilinə investisiya yatırılması ai-

ləyə yük kimi dəyərləndirilir.  

Ərzaq əlçatanlığı üzrə, həmçinin qida təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsilə əlaqədar inkişaf proqramları cinslərə əsasən ərzaq və 

qida  etibarsızlığının hərtərəfli təhlilində cinsi ayrı-seçkiliyə gö-

rə çoxsaylı səbəb və təsirləri üzə çıxarmaq, eləcə də qadın və 

qızların aclıq, yoxsulluq və kifayət qədər qidalanmamaya həs-

saslığını araşdırmaq üçün cinsi bərabərsizliyin fəsadlarının ara-

dan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  

2009-cu ildə ərzaq əlçatanlığı üzrə Dünya Zirvə Toplantısı-

nın müəyyən etdiyi  ərzaq əlçatanlığınin "4 sütun"-u əlçatanlıq, 
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giriş, istifadə və sabitlik ərzaq etibarsızlığı probleminin hərtərəf-

li təhlilinə və açıqlanmasına imkan verir. Bu sırada əsas diqqəti 

kasıb ölkələrdə ərzağın mövcudluğunu təmin edən birinci sütuna 

yönəldərək, daha da irəli gedə bilmək üçün ərzaq və qidalanma 

təhlükəsizliyi məsələsində optimal siyasətin formalaşdırılmasına 

və proqramların yaradılmasına ehtiyacın olduğu vurğulanır.  

Göstərilən problemlərin həlli istehsal modelləri və ticarətin 

azadlığına əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrinin inkişa-

fını nəzərdə tutan, məhsul istehsalının həcminin artımına imkan 

verən uzunmüddətli və ərzaq yardımı ilə bağlı qısamüddətli stra-

tegiyalarla həyata keçirilir. Bu strategiyaların müəllifləri - siyasət-

çilər və mütəxəssislər həm iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, həm 

də ev təsərrüfatlarında ərzaq və qida təminatının balanslaşdırıl-

masında "istifadə olunmamış" sərvət kimi istehsalçı kənd qadın-

larının dəyərini yüksək qiymətləndirirlər. Qadınların torpaq, su 

kimi məhsuldar sərvətlərə əllərinin çatmasında cinsi bərabərsiz-

liklərə məruz qaldıqları məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. 

Yalnız maliyyə gəlirlərində deyil, həmçinin biliklərinin dəyərlən-

dirilməsi, əmək haqlarının ödənilməməsi hallarına yol verilmə-

məsi və zorakılıq halları ilə mübarizədə qadınlara səlahiyyətlərin 

verilməsi məsələlərinə ədalətli yanaşma təmin olunmalıdır. Ər-

zağın qidalanma ehtiyaclarının nə dərəcədə qarşılanması baxı-

mından, dünyada düzgün qidalanmayan insanların təxminən 
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60%-nin qızlar və qadınlar olmasına görə cinsi ayrı-seçkiliyin 

aradan qaldırılması olduqca vacib məsələdir. Qida sistemləri tica-

rət, investisiya və maliyyə məsələlərində gedən dünyəvi makroiq-

tisadi proseslər tərəfindən idarə olunur. Bu proseslər yoxsul öl-

kələrin ərzaq təchizatı və sabitliyinə ciddi təsir edir. Bir çox inki-

şaf etməkdə olan ölkələri daha az idxal tariflərinə vadar edən və 

kənd təsərrüfatına qoyulan sərmayələri azaldan yanaşmalar ər-

zaq idxalından asılılığı gücləndirir və artmaqda olan qlobal ərzaq 

qiymətlərinə həssaslığı daha da artırır. Bu qlobal meyillər qadın-

lara qeyri-mütənasib şəkildə təsir edir. Belə ki, onlar kimin ən qi-

dalandırıcı ərzaqları qəbul edəcəyi ilə bağlı cinsi ayrı-seçkiliyə mə-

ruz qalırlar. Onlar bunu özlərinin və ya qızlarının yeyəcəyi qidanı 

ailənin kişi üzvlərinə görə məhdudlaşdırmağa məcburdurlar.  

Qeyd edək ki, qlobal və milli səviyyələrdə aparılan iqtisadi siy-

asət və siyasi mexanizmlər, cinsi ayrı-seçkiliyə söykənən yanaşma-

lar, ilk növbədə kiçik təsərrüfat sahiblərinə, xüsusilə də qadınlara 

daha çox ziyan vurmuşdur. Onlar yerli bazarların ucuz idxal malla-

rı ilə dolduğu, buğdanın və digər idxal olunmuş məhsulların qiy-

məti artdığı dövrdə öz təsərrüfatlarını idarə edə bilmək üçün müba-

rizə aparırlar. İntensiv və irimiqyaslı kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı meyillərinin güclənməsi ekoloji tənəzzülə səbəb olur.  

Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə davamlı və artan vətən-

daş müharibələri, münaqişələr bu böhranlı problemləri daha da 
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mürəkkəbləşdirir. Halbuki, təkcə bu "4 sütun"un təhlili -cinsi bəra-

bərsizlik, insan hüquqları və qida hüquqları məsələləri də uğursuz-

luğa düçar oldu. Həmin sütunların təhlili üzrə aparılan araşdırma-

lar və gəlinən nəticələr göstərir ki, zorakılıq, qadınların təmənna-

sız qayğı öhdəlikləri, QİÇS kimi məsələlər adətən ərzaq əlçatanlığı 

təhlillərindən kənarda qalır və bu problemlərə diqqət yetirilmir.  
 

Siyasi hədəflər və proqramlar: perspektivlər 

Ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi və ərzaq təhlükəsizliyi-

nin sosial aspektdə gücləndirilməsi, ərzaq əlçatanlığı ilə bağlı so-

sial bərabərsizliklərin aradan qaldırılması və dünya əhalisinin 

bu sahədəki problemlərinin həll edilməsi üçün dünya ölkələri-

nin siyasi hədəfləri və inkişaf proqramları mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Hər bir ölkə bu sahədəki problemləri həll etmək üçün 

perspektiv vəd edən imkanlardan və potensialdan maksimum 

səmərəli istifadəni nəzərə almalıdır.  

Beynəlxalq səviyyələrdə və əksər dünya ölkələrində ərzaq əl-

çatanlığının təmin edilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi 

və sosial bərabərsizliyin aradan qaldırılması məqsədilə bütün sə-

viyyələrdəki strategiyaların, o cümlədən gender, kənd təsərrüfatı, 

qidalanma, sağlamlıq, ticarət və digər bu qəbildən olan sahələrdə 

strateji yanaşmaların ardıcıl və sistemli şəkildə yerinə yetirilməsi-

ni şərtləndirir və tələb edir. Bu cür yanaşma, şübhəsiz, həmin sahə-
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lərdə önəmli irəliləyişlərə nail olunmasında və ərzaq əlçatanlığının 

geniş spektrdə baxılmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər və mövc-

ud perspektivlərdən maksimum istifadə etməyə zəmin yaradar.  

Belə olduğu təqdirdə, xüsusilə regional səviyyələrdə ərzaq 

əlçatanlığı üzrə orada yaşayanların hüquqlarının bərqərar olma-

sı, o cümlədən qadınların bu sahədə səlahiyyətlərinin təmin edil-

məsi mümkün olacaqdır. Gender bərabərliyi qorunmaqla, qadın-

lar və kişilər arasında hətta  məişət səviyyəsində qidanın ədalət-

siz bölgüsünün qarşısının alınması üçün daha çox səylər göstəri-

ləcək və imkanlar yaranacaqdır.  
 

Gender bərabərliyi nəzərə alınmaqla ərzaq əlçatanlığına 

 nail olmağın əsas yolları və tövsiyələr 

Qeyd edək ki, hazırlanmış məruzədən üç aydın nəticə forma-

laşır: aclıq, zəif  qidalanma və yoxsulluğun azaldılması. Bu istiqa-

mətlərdə məhsuldar tədbirlərin görülməsi, cinsi bərabərliyin 

qorunması və insanların qidalanma rejimlərinin optimallaşdırıl-

ması, onların mühüm ərzaq məhsullarına əlçatanlığının təmin 

edilməsi vacib məsələlər kimi xüsusi diqqət çəkir.  

Amma, qeyd olunan problemlərin həlli çoxlu sayda mürək-

kəb vəzifələrin öhdəsindən gəlməyi tələb edir. Və bunun üçün 

daha çox təhlillər aparılmalı və optimal variantlar əsaslandırıl-

malı, hesabatlar əsasında daha fərqli və perspektivlərə malik in-
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kişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, reallaşdırılması tə-

min olunmalıdır. Bunlar üçün aclıq və yoxsulluğun səbəbləri, 

dövlətlərin siyasi mexanizmləri, inkişaf proqramları yenidən nə-

zərdən keçirilməli, perspektivlər qiymətləndirilməli, əsaslandı-

rılmalı və onların uzunmüddətli dövr üçün hesabatları aparılma-

lı, proqnozlar verilməlidir.  

2015-ci ilin yekunu üzrə Qlobal Ərzaq əlçatanlığı İndeksinə 

əsasən 2014-cü il ərzində ərzaq əlçatanlığı istiqamətində dünya-

nın bütün bölgələrində müsbət tendensiyalar və inkişaf meyillə-

ri diqqət çəkmişdir. Dünya ölkələrinin 67 %-də bu istiqamətdə 

nisbətən müsbət nəticələr əldə olunmuş və həmin ölkələrin inki-

şafı orta hesabla 1-2 bal səviyyəsində yüksəlmişdir.  

Artıq dünya ölkələrinin əksəriyyətində iqtisadi artım templə-

ri bərpa olunmuş və sosial-iqtisadi problemlərin həllində, iqtisa-

diyyatın dayanıqlılığının artırılmasında, ərzaq əlçatanlığının həll 

edilməsində daha çox potensial formalaşdırılmış, perspektivli 

fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Yaxın perspektivdə 

ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsində dünya ölkələrinin siyasi 

iradəsinin daha da möhkəmlənməsi, gender bərabərliyinin bər-

qərar olması üzrə kompleks və sistemli tədbirlərin görülməsi, ər-

zaq əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətində daha təsirli me-

xanizmlərə malik proqramların hazırlanaraq reallaşdırılması pro-

seslərinin intensivləşdirilməsini gözləmək mümkündür.  



345 

 

İstifadə edilmiş mənbələr və ədəbiyyat siyahısı: 

1. FAO Briefs from Global Forum on Food security and 

Nutrition, 2002-2013 

2. FAO and ADB Report , Gender Equality and Food security, 

2013http://www.fao.org/wairdocs/ar259e/ar259e.pdf 

3. Ahmad, E., J. Dreze, J. Hills, and A. Sen, eds. 1991. Social 

security in developing countries. Oxford: Clarendon Press. 

4. Burki, S. J., D. G. Davies, R. H. Hook, and J. W. Thomas. 1976. 

Public works programs in developing countries: A 

comparative analysis. World Bank Staff Paper 224. 

Washington, D.C.: World Bank. 

5. Gaude, J., A. Guichaona, B. Martens, and S. Miller. 1987. 

Rural development and labor-intensive schemes: Impact 

studies of some pilot programs. International Labor 

Review 126 (4): 423-446. 

6. Haddad, L. 1994. Strengthening food policy through 

intrahousehold analysis. Food Policy 19 (4): 347-356. 

7. UNEP (2004b), “The use of economic instruments in 

environmental policy: opportunities and challenges”,  

8. UNEP, Geneva. UNEP (2011), “Towards a Green Economy: 

Pathways to Sustainable Development and Poverty 

Eradication”, UNEP, Geneva. 



346 

 

9.  UNHR and FAO (2010), “The right to adequate food”, Fact 

Sheet No. 34, UN, Geneva Structural Change, Social Policy 

and Politics”, UNRISD, Geneva 

10. Special Report. Euromonitor International On middle class 

and food security, 2013. http://blog.euromonitor. com/ 

2013/09/special-report-rising-middle-class-threatens-

global-food-security.html 

11. Kennedy, E., and H. Alderman. 1987. Comparative analyses 

of nutritional effectiveness of food subsidies and other 

food-related interventions. Washington, D.C.: International 

Food Policy Research Institute. 

12.  Global Food Security Index, 2015 http://foodsecurityin 

dex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName 

13. UNITED NATIONS. 2011. Report submitted by Special 

Rapporteur on the right to food: Olivier de Schutter. UN 

General Assembly Human Rights Council.  

14. FAO, “The Special Challenge for sub-Saharan Africa,” 

presentation at the high-level expert forum “How to Feed 

the World 2050,” Rome, October 2009. 

15.  FAO, The State of Food and Agriculture - Women in 

Agriculture, Closing the Gender Gap for Development (Rome: 

Food and Agriculture Organization of the United States, 2011). 



347 

 

FƏSİL 4. ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ 

ÇAĞIRIŞLAR 

 

“Dünyada baş verən iqlim  dəyişikliyi ərzaq əlçatanlığına dörd 

amil üzrə ciddi təsir göstərəcəkdir. Bunlara ərzağın mövcudluğu, 

əlçatanlığı, istifadəsi və ərzaq sistemlərinin təhlükəsizliyi aiddir-

lər. Bundan əlavə, baş verən proseslər insan sağlamlığına, dolanı-

şıq xərclərinə, ərzaq istehsalı və ehtiyatlarının yaradılmasına, is-

tehlak bazarında insanların  alıcılıq qabiliyyətinə də təsir göstə-

rəcəkdir. Bu təsirlər tez-tez baş verən və daha kəskin hava şərait-

lərinə görə qısamüddətli, dəyişən temperatur və yağıntı miqdarına 

görə uzunmüddətli ola bilər”. 

Wull Killmann 

 

Qeyd edək ki, havanın ümumi orta temperaturu atmosferdə 

istixana qazlarının artması səbəbindən 1850-ci illərdən başlaya-

raq, sürətlə artmaqdadır. İstixana qazlarının artması isə dünya 

əhalisinin sayının çoxalmasına adekvat olaraq, daim artmaqda 

olan ərzaq tələbatını təmin etmək üçün intensiv surətdə kənd 

təsərrüfatının inkişafının genişləndirilməsi, enerjidaşıyıcıların 

istehsalı üçün kömür, neft və təbii qaz kimi yanacaq resursları-

nın istehlakı nəticəsində baş vermişdir. Bütün bunlara rəğmən, 

müasir dövrdə və yaxın perspektivdə, yaxud uzaq perspektivdə 
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qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün xüsusi bir fəaliyyət reji-

mi və yaxud optimal resept yoxdur, proqram mövcud deyildir.  

Buna görə də gələcəkdə böyük ehtimalla planetimizdə iqlim 

dəyişikliklərinin baş verməsi reallaşacaqdır və bu dəyişikliklərin 

əhəmiyyətli səviyyədə olacağı gözlənilir. Qlobal istiləşmənin 

mənfi təsirləri artıq dünya üzrə ümumi ərzaq bazarlarında məh-

sulların azalması yolu ilə özünü göstərmişdir.  

Belə ki, qlobal iqlim dəyişiklikləri mühüm ərzaq məhsulları 

üzrə təchizat zəncirinin pozulduğu kənd və şəhərlərə mənfi təsir 

göstərdikcə ərzaq və qida məhsullarının qiymətləri qalxır, insan-

ların alıcılıq qabiliyyəti azalır və onların sağlamlığı daha çox təh-

lükələrə məruz qalır və s. (FAO, 2008).  

Şübhəsiz, 200 il bundan əvvəlki dövr və iqlim şəraiti kifayət 

qədər fərqlidir. Bu fərqin əsasında keçən iki əsr ərzində elm və 

texnologiyaların sürətli inkişafı, elmi ixtiraların əsasında yaran-

mış yeni imkanlar və potensial ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı-

nın gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Kənd tə-

sərrüfatı sahələri üzrə elmi tədqiqatlar, təbiətin fəsadlarına qar-

şı görülən tədbirlər, bitki və heyvandarlıq məhsullarının məh-

suldarlığını artırmaq üçün aparılan axtarışlar, daha məhsuldar 

bitki və heyvan cinslərinin yetişdirilməsi, mineral və üzvi gübrə-

lər hesabına məhsuldarlığın artırılması, torpağın keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi tədbirləri diqqət çəkir.  
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının intensiv inkişafı üzrə texno-

logiyalar, mükəmməl aqrotexniki qulluq qaydaları və metodları, 

suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri də bu qəbil-

dəndir. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının daha çox çeşid-

də və yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik istehsalının təşkili 

ilə yanaşı, onların geniş emal şəbəkəsinin yaradılması, tədarük 

və ticarət müəssisələrinin təşkili üslubları və texnologiyaları da 

əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmişdir. Müasir dövrdə istəni-

lən ərzaq məhsulunun dünyanın hər hansı bir ölkəsinə qısa za-

man kəsiyində çatdırılması problemi artıq yoxdur.  

Dünya üzrə və tələbatın əsasən çox olduğu dünya regionla-

rında və ölkələrində qida və ərzaq məhsullarının istehsalı, tə-

darükü, satışı və son istehlakçılara çatdırılması ilə bağlı yüksək 

potensiala malik kompaniyalar, firma və müəssisələr fəaliyyət 

göstərirlər. Dünyada ərzaq məhsullarının tədarükü və paylan-

ması üzrə güclü şəbəkə mövcuddur. Əksər ölkələrdə supermar-

ketlər və hipermarketlər ərzaq və qida məhsullarının paylanma-

sında, təhlükəsiz halda istehlakçılara çatdırılmasında əvəzedil-

məz rol oynayırlar. Kiçik marketlərdə yalnız mövsümə uyğun 

yerli məhsullar satıldığı halda,  müştərilər iri supermarketlərdən 

ilboyu istehsal olunan yüksək keyfiyyətli ərzaqlar əldə edə və öz 

tələbatlarını ödəyə bilərlər. Amma bununla belə, nisbi ərzaq ça-

tışmazlığı əsasən kənd təsərrüfatı sektoru inkişaf etməyən ərazi-
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lərdə, iqtisadiyyatın zəif olduğu regionlarda və iri marketlər şə-

bəkəsinin mövcud olmadığı bölgələrdə müşahidə olunur.  

Eyni zamanda, qlobal istiləşmələrlə bağlı kənd təsərrüfatı 

məhsullarının dəmyə şəraitində yetişdirildiyi ərazilərdə ərzaq 

əlçatanlığı problemləri ilbəil artmaqdadır. Belə ki, bu ərazilərdə 

iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqədar ərzaq məhsulları üzrə qiymətlər, 

intensiv inkişaf, daşınma, soyuducu anbarlar və qida emalında 

istifadə olunan su və enerji istehlakı kimi məsələlər üzrə pro-

blemlər xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır (FAO,  2008). 

Təbii proseslərin dəyişkənliyi, tez-tez baş verən təbii kataklizm-

lər, zəlzələ və sunamilər, dəniz səviyyəsinin qalxması və yaxud 

azalması, ekoloji problemlər, təbiətə qarşı biganəlik və s. bu kimi 

amillər səbəbindən ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi proseslə-

rinin daha məhsuldar təşkili imkanları məhdudlaşdırılır və yeni 

təhlükə mənbələri formalaşdırılır.  

Qeyd edək ki, ərzaq əlçatanlığının əsas tərkib hissələrindən 

biri kimi, kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı bütövlikdə insan-

lar üçün qida və yaşam mənbəyini yaradır. Dünya üzrə işçi 

qüvvəsinin təxminən 36%-i bu sahədə çalışır. Asiya və Sakit oke-

an bölgəsinin az əhali məskunlaşmış ölkələrində bu göstərici 

40%-dən 50%-ə qədər dəyişir. Aşağı Saxara Afrikasında isə işlə-

yən əhalinin 2/3-nin yaşayış mənbələri və resursları kənd təsər-

rüfatı sektoru ilə birbaşa bağlıdır. Afrika və Asiyanın aşağı gəlirli 
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ölkələrində kənd təsərrüfatı istehsalı iqlim dəyişikliyinin mənfi 

təsirinə məruz qaldığı halda, bu ərazilərdə yaşayan kənd əhalisi-

nin, xüsusilə yoxsul əhalinin yaşayış səviyyəsini daha da pisləş-

dirəcək və onların ərzaq çatışmazlığı problemini əhəmiyyətli sə-

viyyədə artıracaqdır (FAO,  2008). 

 Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılığın in-

kişaf etdirilməsi bir çox amillərlə bərabər, iqlim amilindən də 

birbaşa asılıdır. Məhz buna görə də, bu sahələrin istehsal proses-

ləri iqlim dəyişikliyinin təsirinə məruz qalır. Ümumilikdə, bu tə-

sirlər mülayim bölgələrdə müsbət, tropik ərazilərdə isə mənfi 

nəticə verəcəkdir, lakin hələ də ehtimal olunan dəyişikliklərin 

yerli səviyyələrdə necə baş verəcəyi, eləcə də müqavimət və ha-

zırlıqları gücləndirəcək uyğunlaşdırma strategiyaları və təhlükə-

nin idarəedilməsilə bağlı tədbirlərin qəbulu ilə potensial təsirlə-

rin necə dəyişdiriləcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Kənd tə-

sərrüfatı istehsalı sahələri və fəaliyyətindəki dəyişikliklərlə bağlı 

qida əlçatanlığının iki mühüm növü xüsusilə diqqət çəkir:  

1)  Bu halda ərzaq istehsalı üzərindəki təsirlərin qlobal və yer-

li səviyyələrdə qida təchizatına birbaşa təsiri yaranacaqdır. Belə 

olduğu təqdirdə, mülayim ərazilərdəki yüksək məhsuldarlıq tro-

pik ərazilərdə qeydə alınan aşağı məhsuldarlığı kompensasiya 

edə bilər. Bununla belə, kredit resurslarının çatışmazlığı və pul 

mübadiləsi imkanlarının az olduğu əhali təbəqəsinin ərzaq əlça-
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tanlığı problemlərini həll etmək o qədər də asan olmayacaqdır. 

2)  Aqrar istehsalın bütün növləri üzrə müdaxilələr və  tən-

zimləmələr, həmçinin ekoloji standartlarla bağlı təzyiqlər ərzaq 

probleminin həlli ilə bağlı tədbirlərin intensivliyini nisbətən 

məhdudlaşdıracaqdır. Xüsusilə, sosial rifah baxımından əhalinin 

yaşayış səviyyəsi yüksək səviyyəyə çatmayan ölkələrdə bu pro-

blemlər daha kəskin xarakter alacaqdır.  

Dünyada iqlim dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq yaranan 

problemlərə əlavə olaraq, ərzaq təchizatı zənciri üzrə qida və ər-

zaq məhsullarının təhlükəsiz daşınması, istehlakçılara çatdırıl-

ması ilə bağlı xərclərin artması daimi narahatlıq doğuran məsə-

lələrdən biridir.  

Qeyd edək ki, insan fəaliyyətinin digər hər bir sahəsində ol-

duğu kimi biosferdə də qida strukturu mövcuddur. Proqnozlara 

görə, iqlim  problemləri ilə əlaqədar olaraq biosferdə baş vermiş 

böyük dəyişikliklərin bir hissəsi normal iqlim şəraitlərindəki dəy-

işikliyin nəticəsi kimi yaxın gələcəkdə özünü göstərəcəkdir. İqlim 

dəyişikliyinin bütün mümkün variantları və proqnozları göstərir 

ki, bu dəyişikliyin artması və qarşısıalınmaz iqlim dəyişkənliyi 

proseslərinin baş verməsi müasir dövrdə və yaxın gələcəkdə da-

ha da intensivləşəcəkdir. Belə ki, orta temperatur və yağıntılarda 

gözlənilən artım davamlı dəyişikliklər formasında deyil, yağıntılı 

və isti dövrlərin adekvatlığı səviyyəsində özünü göstərəcəkdir. 
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 Amma, orta illik isti günlərin və ekstremal hava şəraitlərinin 

dünyanın bir çox yerlərində artması proqnozlaşdırılsa da, ümu-

milikdə dünya üzrə yağıntıların orta miqdarında artım gözlənil-

mir. Bütün bunları nəzərə alsaq və məntiqlə yanaşsaq, bu qənaə-

tə gəlmək olar ki, rütubətli ərazilərin daha da rütubətli, quraq 

ərazilərin isə daha da quraq olacağı gözlənilir. Bu araşdırmalar 

üzrə ekoloji dəyişiklik və ərzaq əlçatanlığı sahəsində dünya ölkə-

lərinin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlıq etməsi ilə bağlı 

fəaliyyət predmetinin əsasında qida problemləri və ətraf mühi-

tin strukturunda baş verən dəyişikliklərin qarşılıqlı təsir dairəsi 

daha çox yer almışdır.  

Ekoloji dəyişikliklər ilk növbədə, yeni bitki növlərinin yetişdi-

rilməsində, heyvandarlığın inkişafının modelləşdirilməsində, bio-

müxtəlifliyin  qorunmasında ciddi təsir gücünə malikdirlər. İqlim 

dəyişikliyi özü ilə çoxlu sayda yeni problemlər gətirəcəkdir və bu 

baxımdan həmin problemlərin həlli istiqamətində preventiv təd-

birlərin görülməsi, davamlı mexanizmlərin dövriyyəyə cəlb edil-

məsi vacib şərtlərdəndir. İqlim dəyişiklikləri maddi istehsal sahə-

lərinə, kəndli təsərrüfatlarına, təbii ehtiyatlara, insan kapitalına, 

su mənbələrinə, enerji resurslarına ciddi təsir edir, yaşayış vasi-

tələri deformasiyaya uğrayır və əhalinin sosial-iqtisadi problem-

lərinin həllində çətinliklər yaranır, nəticədə ərzaq probleminin 

aradan qaldırılmasında çətinliklər qalmaqda davam edir.  
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İqlim dəyişikliyi ilə bağlı yaranan və ərzaq əlçatanlığı üzrə 

problemləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək mümkündür: 

 atmosferdə artan istixana qazlarının təsiri; 

 orta, ən yüksək və ən aşağı temperaturun artması; 

 yağıntılarda tədricən baş verən dəyişikliklər; 

 quraq dövrün və quraqlıqların intensivliyi, müddəti, onların 

tezliyində baş verən artımlar;  

 yağış və qarın coğrafi cəhətdən paylanması, intensivliyi, 

müddəti və vaxtındakı dəyişikliklər; 

 tufan və daşqınların intensivliyi və tezliyindəki artımlar;  

 becərmə mövsümlərinin başlanğıc və sonundakı mövsümi 

hava müxtəliflikləri və dəyişiklikləri.  

Araşdırmalar göstərir ki, daha fasiləsiz və qeyri-adi qarşısıa-

lınmaz iqlim şəraitləri (quraq dövrlər, isti və şaxtalı hava kütlə-

ləri, böyük fırtınalar, dağıdıcı dalğalar və s.), artan okean sə-

viyyələri və müntəzəm yağıntılar nəticəsində genişlənən qeyri-

adiliklər istər kənd, istərsə də şəhərlərdə qida emalı, o cümlədən 

ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılması infrastrukturlarına, iş im-

kanlarına və insanların rifahına mənfi təsir göstərəcəkdir. 

Bundan əlavə, orta illik temperatur göstəriciləri və yağıntıla-

rın miqdarındakı davamlı şəkildə baş verən dəyişikliklərə görə 

təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinə zərurət xeyli artmışdır. 
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Bütün bunlar müxtəlif növ kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları, 

biçənəklər üçün müvafiq ərazilərin uyğunluğuna təsir edəcəkdir, 

meşə sahələrinin səmərəliliyinin təminatında çətinliklərə səbəb 

olacaqdır, müxtəlif növ ziyanverici və xəstəliklərin daşıyıcıları 

və dərəcələri kəskinləşəcəkdir, təbiətin biomüxtəlifliyinə və re-

surs mənbələrinə mənfi təsir göstərəcəkdir. 

Qeyd edək ki, dünyada əkinə yararlı sahələrin müəyyən bir 

hissəsində şoranlığın çoxalması, eroziya proseslərinin güclənməsi 

nəticəsində quraqlığa məruz qalan ərazilər artmaqdadır, digər tə-

rəfdən isə, su mənbələrindəki problemlər kəskin olaraq qalmaqda-

dır və bütün bunlar yaxın gələcəkdə ərzaq əlçatanlığı üzrə qlobal 

problemlərin və qlobal proseslərin hələ kifayət qədər mürəkkəb 

şəraitdə qalacağına dəlalət edir. Müasir dövrün tendensiyaları, 

kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dünya ölkələri üzrə və-

ziyyətinin ümumiləşdirilməsi, ərzaq problemlərinin mahiyyətinin 

araşdırılması göstərmişdir ki, ərzaq istehsalı və digər kənd təsər-

rüfatı məhsullarının istehsalı dünya ölkələrinin və dünya əhalisi-

nin ümumi tələbləri və maraqları ilə əsasən ayaqlaşır. 

Lakin kənd təsərrüfatı sahələrində, xüsusilə bitkiçilik məh-

sullarının yetişdirilməsində budama və becərmə işlərində böyük 

dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Belə ki, ekoloji dəyişikliklərin 

kənd təsərrüfatı məhsullarına təsirilə bağlı çoxlu sayda aparıl-

mış araşdırmalar bu qənaətə gəlməyə imkan vermişdir.  Açıq 
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əkin sahələrində becərilən məhsullar dünya üzrə illik kənd tə-

sərrüfatı məhsulunun yalnız 13 %-ni təşkil edir. Quraqlıq ərazi-

lərdə, istər dəmyə, istərsə də suvarılan torpaqlarda əldə olunan 

məhsullar istehsalın 25 %-ni, sahilboyu ərazilərdəki düyü plan-

tasiyaları isə təxminən 12 %-ni təşkil edir (Minilliyin ekoloji 

dəyərləndirilməsi, 2005). Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı isteh-

salı, ərzaq təchizatı və əkinçiliyə əsaslanan dolanışıqda iqlim 

dəyişikliyinin təsirlərinin dəyərləndirilməsi, xüsusilə biokimyəvi 

proseslərdə iqlimlə bağlı dəyişikliklərin baş verdiyi aqrar ekoloji 

sistemin xüsusiyyətləri mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Orta 

illik temperatur artımının müxtəlif təsirlərindən yaranacaq si-

tuasiyalar elmi əsaslarla baxılmalı və öyrənilməli, adekvat nə-

ticələrin çıxarılması və dəyərləndirilməsi tədbirləri həyata keçi-

rilməlidir. Belə ki, tropik ərazilərdə və səhralarda mənfi təsir 

verməsinə baxmayaraq, mülayimlərdə ortalama istiləşmənin 

(+1 dərəcə ilə +3 arası dəyişmə) məhsuldarlığa müsbət təsir et-

diyi ehtimal olunur (Leff et. al,  2004). Buna baxmayaraq, +3 də-

rəcədən çox temperatur dəyişikliyi bütün regionlarda məhsul-

darlığa mənfi təsir göstərir. Heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı yem 

məhsullarının istehsalı ilə əlaqədar olaraq, dünyada mövcud bi-

çənəklərin 25%-i bu məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Ümumilikdə, iqlim amillərinin - yağıntı, torpağın rütubətli-

liyi, temperatur və radiasiyanın artım və məhsuldarlıqla uzlaşdı-
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rılan müəyyən məhdudiyyətləri vardır. Məsələn, un məmulatları 

və meyvələr belə amillərə qarşı daha həssasdırlar. Bir neçə 

günün içində temperaturun qalxması və enməsi məhsuldarlığa 

və məhsula ciddi ziyan vura bilər. İlk baxışdan bu dəyişikliklər 

əhəmiyyətli görünməsə də, məhsuldarlığı və istehsalı o dərəcədə 

azaldır ki, onun aqrar-ekosistemlər və gələcək ərzaq mövcud-

luğu üçün təhlükəyə çevriləcəyi istisna edilmir. Yağıntı və tem-

peratur dəyişikliklərinə görə yaranmış yabanı qida məhsulları-

nın coğrafi cəhətdən yayılmasındakı uyğunluq müvafiq olaraq 

qidanın əlçatanlığına təsir edə bilər. Belə ki, bioloji sistemlərin 

müxtəlifliklərinə görə iqlim şəraitindəki dəyişikliklər yabanı qi-

daların tədarükündə böyük azalmalara səbəb olur. Aşağı Saxara 

Afrikası üzrə aparılmış tədqiqatlarda məlum olmuşdur ki, 5000 

bitki növlərinə görə müvafiq olaraq, ətraf mühitin 81-97 faiz 

miqyasında və ya ətraf mühit dəyişikliklərinə uyğunlaşmama 

hallarında azalma olacağı ehtimal edilir. 2085-ci ilə qədər həmin 

növlərə uyğun şəraitlərin təxminən 25-42%-nin yox olacağı göz-

lənilir. Bu nəticələr eyni zamanda, heyvan qrupları, qida kimi, 

həmçinin əczaçılıqda istifadə olunan bitkilər arasında da inanıl-

maz dərəcədə müşahidə olunmaqdadır.  

Dünya əhalisini narahat edən başlıca problemlərdən biri də 

suya olan tələbatın kəskinləşməsidir. Belə ki, iqlim dəyişiklikləri 

ilə bağlı problemlərin artması bu sahədə də ciddi mənfi fəsadla-
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ra gətirib çıxaracaqdır. Su mənbələri üzrə mübahisələrin artma-

sı, mübarizənin kəskinləşməsi, ümumilikdə dünya üzrə ərzaq əl-

çatanlığına mənfi təsir göstərəcəkdir. Bu onunla izah edilir ki, 

uzunmüddətli quraqlıq dövrləri məhsuldarlığın itirilməsinə sə-

bəb olur. Bu həm də dəmyə şəraitində əkinçiliklə məşğul olan in-

sanların dolanışıq səviyyəsinə mənfi təsirin artmasına və onla-

rın rifahının pisləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Quraqlıq və me-

şələrin qırılması otlaqları, bitki örtüyünü məhv edir. Bu kimi sə-

bəblərdən, Cədvəl 3-dən də göründüyü kimi 1980-1999-cu illər 

arasında bir sıra Afrika ölkələri əhəmiyyətli sayda iribuynuzlu 

mal-qaralarını itirmişlər.   

 

Tarix Məkan və ölkə Mal-qara itkiləri 

1981-1984 Botsvana 20% mal-qara 

1982-1984 Niger 62% mal-qara,  ilxı 

1983-1984 Efiopiya (Borana) 45-90% dana,  45% inək,  22% cöngə 

1991 Şimali Keniya 28% dana,  18% kiçikbuynuzlu 

1991-1993 Efiopiya (Borana) 42% iribuynuzlu 

1993 Namibia 22% iribuynuzlu,  41% kiçikbuynuzlu 

1995-1997 Afrika buynuzu 20% iribuynuzlu,  20% kiçikbuynuzlu 

1995-1997 Cənubi Efiopiya 46% iribuynuzlu,  41% kiçikbuynuzlu 

1998-1999 Efiopiya 62% iribuynuzlu 
 

Cədvəl 3. Bir sıra Afrika ölkələrində iribuynuzlu mal-qaralar üzrə 

itkilər, ümumi saya görə %-lə,  1981-1999,  FAO,  2008. 
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İqlim dəyişikliyinin ərzaq əlçatanlığına potensial təsirləri 

İqlim dəyişiklikləri və ekoloji balansın, tarazlığın pozulması 

ilə bağlı problemlər təkcə kənd təsərrüfatı məhsulları, mühüm 

növ ərzaq və qida məhsullarının istehsalı üçün maneələr yarat-

mır, həm də bu məhsulların tədarükü, saxlanılması, bölüşdürül-

məsi və son istehlakçılara çatdırılması proseslərinə potensial tə-

sirləri vardır.  

Məsələn, hər hansı bir ərzağın ilboyu sabit olaraq istehlakçı-

lara çatdırılması və onun təminatı ilə bağlı balansın qorunması, 

ilk növbədə həmin ərzağın tərkibinin və qidalandırma qabiliyyə-

tinin qorunması ilə bilavasitə bağlıdır. Amma orta illik tempera-

turun artması ilə əlaqədar olaraq, bu proseslər nisbətən çətinlik-

lərlə üzləşir. Digər tərəfdən, ərzağın paylanması və bölüşdürül-

məsi proseslərinin optimallığı da ərzaq əlçatanlığına ciddi təsir 

göstərir.  

Dünyada bu proseslər bazar və qeyri-bazar mexanizmləri va-

sitəsi ilə reallaşdırılır. Qeyri-bazar mexanizmləri əsasən istehsal, 

istehlak və ailə təsərrüfatları arasında mübadiləyə, ictimai və ya 

xeyriyyə məqsədilə ərzaq paylanması mexanizmlərinə əsaslanır. 

Bu halda, şübhəsiz, kəndli təsərrüfatlarının nümayəndələri isteh-

sal etdikləri öz mallarının bir hissəsini özlərinin və təsərrüfat 

üzvlərinin ehtiyacları üçün bölüşdürdüklərindən son nəticədə qi-

da və ərzaq əlçatanlığı imkanları nisbətən azalacaqdır. 
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 Belə ki, bu cür bölüşdürmə adətən ailə üzvləri arasında bə-

rabər getmir. Çünki, "çörək pulu" qazanan ailə üzvlərinin payı 

onların daha sağlam qalmaları, məhsuldar işləyərək ailənin eh-

tiyaclarını təmin edə bilmələri üçün, bu qəbildən olan ailə və 

icma üzvləri daha çox ərzaq payına sahib çıxırlar və ərzaq əlça-

tanlığı proseslərində fərqlər yaranır. Bundan əlavə, qeyri-kənd 

təsərrüfatı sahələri ilə məşğul olan az gəlirli kənd və şəhər əhali-

si də eyni vəziyyətlə üzləşirlər. Belə ki, iqlim dəyişikliyinin nə-

ticəsində yoxsulluğun artması, gəlirlərin azalması və urbaniza-

siyalaşma prosesi sürətləndikcə, artan şəhər əhalisi yoxsullaş-

dıqca qida ehtiyatlarının formalaşdırılması, ərzaq probleminin 

həlli üzrə məsələlər şəhərlərdə də daha kəskin xarakter daşıyır. 

Bunlarla belə, bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə şəhər tə-

sərrüfatı yoxsulların ehtiyaclarını və ərzaq tələblərini ödəməkdə 

çox kiçik töhfə verməklə kifayətlənməyə məcburdular, çünki on-

ların bu sahədə ehtiyatları və potensialı olduqca zəifdir. Dövlət 

və xeyriyyə təşkilatları da yoxsul əhali üçün təkrar ərzaq ehtiya-

tı formalaşdırılmasına və bölüşdürülməsinə köməklik göstərir.  

Buna baxmayaraq, bu tip təşkilatlara, xüsusilə də dövlət təşki-

latlarının göstərdikləri yardımlara bel bağlamaq bu məsələnin həl-

li üçün optimal hesab olunmur. Gələcəkdə ola bilər ki, iqlim dəyi-

şiklikləri ilə əlaqədar olaraq ərzaq problemlərindən və ərzaq əlça-

tanlığından başqa,  daha kəskin və aktual problemlər ortaya çıxsın.  
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Maraqlıdır ki, bu halda dövlətlərin və ictimaiyyətin diqqəti-

nin də həmin problemlərə yönələcəyi proqnozlaşdırılır və belə 

olduğu təqdirdə ərzaq təhlükəsizliyinin həll edilməsi istiqamə-

tində problemlərin aradan qaldırılmasına, ərzaq ehtiyatlarının 

yaradılmasına yenidən diqqətin azalacağı gözlənilir.  

 

 

Şəkil 9. 2050-ci ildə 5 yaşınadək olan hər mln. qida çatışmazlığından 

əziyyət çəkən uşaqların sayının artımı Mənbə: Adapted from Nelson et 

al,  (2009),  “İqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmada beynəlxalq ticarətin 

rolu”. ICTSD and IPC. http://ictsd.org/i/publications/66988/.    

 

Dünya Bankının metodikasına əsasən yoxsulluq səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsində gündəlik orta gəlirə nisbətdə minimal 

gündəlik qidaya olan ehtiyacların ödənilməsi məbləği əsas götü-

rülür. Yoxsulluq göstəricisinin müəyyən olunmuş səviyyədən 
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aşağı və ya yuxarı olması qidanın əlçatan olub-olmamasını və in-

sanların yoxsul olub-olmamasını göstərir (FAO, 2008). Bu göstə-

rici, ilk növbədə mövcud yoxsulluq səviyyəsini müəyyənləşdir-

məkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir və göstəriciyə istinadən ər-

zaq çatışmazlığı,  ərzaq təchizatının adekvatlığı və alıcılıq qabi-

liyyətinin səviyyəsi üzrə müqayisələrin aparılması, tədbirlərin 

görülməsi mümkünləşir.  

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı əsasən məhsul və mal-qara-

nın satışından əldə olunan gəlirdən asılıdır və bu halda, satılan 

mal və göstərilən xidmətlərdən əldə olunan gəlir ortalama gün-

lük gəlirin başlıca mənbəyidir. Alqı-satqı əməliyyatları ilə məşğ-

ul olan fermerlərin və digər sahibkarların adətən sığortaları da 

olur, lakin inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki kiçik fermerlərin ək-

səriyyətinin sığortaları yoxdur və məhsulları ilə bağlı bütün 

risklər onların öz üzərində qalır. Bazarda məhsul bolluğu,  aşağı 

qiymətə satış və ya məhsul qıtlığı kimi arzuolunmaz hallar fer-

merlərin gəlirlərini qəfil aşağı sala, azalda bilər.  

Belə ki, iqlim dəyişikliyi alıcılıq qabiliyyətinə və müəyyən 

qrup ərzaq istehsalının mövcudluğuna ciddi təsir göstərməkdə-

dir və getdikcə bu proseslərin genişlənəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Bundan əlavə, yerli ərzaq qiymətləri ilə qlobal bazar arasında sıx 

əlaqə mövcuddur, lakin milli məhsuldarlığa görə qiymətlərdə 

bəzi qısa müddətli dəyişikliklər ola bilər. Bu halda isə, azgəlirli 
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ailələr qiymətlərin qalxmasından əziyyət çəkir, gəlirlərinin çoxu-

nu ərzağa sərf etməli olurlar. Ərzaq ala bilməyəndə isə ailələr az 

yeməklə və ya qiymətlər qalxdıqca istehlak etdikləri məhsulların 

ümumi keyfiyyətini azaltmaqla  vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa 

çalışırlar. Ərzaq təminatı və qiymətlərlə bağlı mövcud bazarlar-

dan asılı olan insanların ərzaq əlçatanlığı problemləri kompleks 

baxılmalı, təhlil olunmalı, adekvat nəticələr çıxarılmalı və tən-

zimləmə mexanizmləri tətbiq edilməlidir (FAO,  2008).  

Ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasında qida rejimlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və insanların maddi durumuna adekvat 

olan düzgün qida seçimlərinin edilməsi vacib şərtlərdəndir. Bu 

halda, ailə təsərrüfatlarının və insanların onlar üçün əlçatan ol-

duğu qida növlərinə üstünlük verməsi daha çox gözləniləndir. 

Amma, yaxın və uzaq perspektivdə intensivləşəcək iqlim dəyi-

şiklikləri və şəraitləri müəyyən qida məhsullarının əlçatanlığına 

həm fiziki, həm də pul baxımından ciddi təsir edə biləcəkdir. Bu 

isə, şübhəsiz, uzun illər ərzində formalaşmış istəklərin qarşılan-

masını xeyli çətinləşdirə bilər.  

Ərzaq məhsullarının nisbi qiymətləri və əlçatanlığındakı 

dəyişikliklər insanların qida rasionunda müəyyən dəyişikliklər 

etməsinə, ya da istədikləri ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 

artdığı təqdirdə onların həddən artıq əlavə  pul xərcləməsinə gə-

tirib çıxarır, nəticədə ərzaq əlçatanlığında çətinliklər artır.  
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Qeyd edək ki, müxtəlif protein mənbələri ilə müqayisədə ot-

la bəslənən mal ətinin nisbi qiymətindəki dəyişikliklərə uyğun 

olaraq, ərzaq seçimlərinin dəyişilməsi dərəcəsi müəyyən 

müddətdən sonra ərzaq əlçatanlığının vacib amillərindən birinə 

çevriləcəkdir. Otla bəslənilən mal ətinin qiymətləri intensiv yem 

istehsalı, su mənbələrinin tükənməsi və dəyişən yanacaq qiy-

mətlərinə görə ərazidəki rəqabəti gücləndirmə baxımından 

müəyyənləşdirilə və qiymətləndirilə bilər. 

Əgər ərzaq seçimləri protein mənbəyi kimi digər heyvan 

növlərinə də yönəlsə, mal-qaraya olan hazırkı tələbat daha sü-

rətlə dəyişəcəkdir. Əks halda, mal ətinə artan tələb qiymətlərə 

ciddi təsir edəcəkdir. Qiymətlərin dəyişməsi isə şəhər və kənd 

əhalisinin ərzaq əlçatanlığına mənfi təsir göstərəcəkdir və s.  

 

Ərzaq əlçatanlığına strateji yanaşma 

İqlim dəyişikliyi, qlobal istiləşmə və ətraf mühitin çirklənmə-

si ilə bağlı problemlər müasir dövrdə dünya ictimaiyyətini nara-

hat edən qlobal məsələlər kimi diqqət çəkir. Bu problemlərə 

beynəlxalq təşkilatların yanaşmaları ilə bərabər, hər bir ölkənin 

özünün fərqli yanaşması mövcuddur. Buna baxmayaraq, ərzaq 

məhsulları ilə davamlı təchizat, ərzaq əlçatanlığının təmin edil-

məsi istənilən bir dövlətin strateji vəzifələri sırasında yer almalı-

dır. 
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 FAO mütəxəssislərinin bu sahədəki problemlərə, xüsusi ilə 

dünyada ərzaq və qida məhsullarına ehtiyacın təmin edilməsi 

üzrə bu kimi yanaşmalara üstünlük verməsi diqqət çəkir:  

 mövcud problemlərin dərindən öyrənilməsi, ümumiləşdiril-

məsi və ərzaq əlçatanlığına yarana biləcək təhlükələrin nəza-

rətdə saxlanılması, onların azaldılması proseslərinin idarə 

edilməsi və tənzimlənməsi; 

 müxtəlif ekosistemlərin tarazlığının təmin edilməsi, məsələn, 

dəniz,  sahilboyu,  daxili su mənbələri və çayların daşqınlarla 

bağlı yataq sahələri,  səhra,  ada,  dağ, yararlı torpaqlar üçün 

gözlənilən təhlükələrin öyrənilməsinin sistemləşdirilməsi və 

idarə edilməsi; 

 iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı yaranacaq yeni şəraitdə daha 

yüksək məhsuldarlığa malik olan və maya dəyəri nisbətən 

aşağı qiymətə başa gələcək ərzaq və qida məhsulları növləri-

nin işlənilməsi, yaradılması, tədqiqi, əsaslandırılması, yetiş-

dirilməsi və təşkili məsələlərinin kompleks baxılaraq nəza-

rətdə saxlanılması; 

 su mənbələrinin, su ehtiyatlarının və becərilən ərazilərin sə-

mərəli şəkildə idarə edilməsi; 

 heyvandarlıq sektorunun müasir texnologiyalar əsasında in-

kişafının təmin olunması və idarəetmə sisteminin təkmilləş-
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dirilməsi; 

 aqrar-sənaye kompleksinin səmərəliliyinin artırılması, rəqa-

bətqabiliyyətli emal şəbəkəsinin yaradılması, mühüm ərzaq 

və qida məhsullarının istehsalının yüksək səviyyədə təşkili 

məqsədi ilə maksimum səmərəli enerji texnologiyalarından 

istifadənin təmin olunması;  

 deqradasiyaya məruz qalmış ərazilərin reabilitasiyası və hə-

min ərazilərdən səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün 

meşə zolaqlarının və meşə massivlərinin salınması;  

 ətraf mühitin qorunmasının optimallaşdırılması, təmiz oksi-

gen yastığının formalaşdırılması, atmosferə buraxılan çirkli 

qazların udulması və yaxud onların təsirinin azaldılması üçün 

karbon qazını udan ağac və bitkilərin geniş ərazilərdə əkilmə-

si, becərilməsi, onlara davamlı qulluğun təmin edilməsi;  

 yeni su hövzələrinin kəşfi və müəyyənləşdirilməsi işlərinin 

intensivləşdirilməsi və mövcud su ehtiyatlarının, mənbələri-

nin optimal mühafizəsinin təşkili;  

 torpaq deqradasiyasının və eroziyaya uğramasının qarşısı-

nın alınması tədbirlərinin genişləndirilməsi;  

 sahilboyu ərazilərdə bəndsalma işlərinin təşkili, təhlükələr-

dən qorunmaq üçün mümkün olan tədbirlərin görülməsi, 

xüsusi ilə dəniz qasırğalarından yaranan təhlükələrdən qo-
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runmaq üçün müdafiə tədbirlərinin görülməsi;  

 manqrovların (tropik və tropikaltı şorakət sahildə çöküntü 

yetişmə mühitində yetişən və sıx meşələr təşkil edən müxtə-

lif orta hündürlükdə ağac növləri, kollar və meydana gətir-

dikləri meşələrə verilən addır) mühafizəsi və onların balıqçı-

lığın inkişafında, biomüxtəlifliyin təmin edilməsində faydalı-

lığının nəzərə alınması və s.  

 

Demoqrafiya və ərzaq çatışmazlığı 

Əvvəllərdə bildirdiyimiz kimi, son onilliklərdə dünya əhalisi-

nin sayı sürətlə artmaqdadır və Dünya Bankının proqnozlarına 

görə, 2050-ci ilə kimi 9,6 milyarddan çox olacaqdır. Dünya əhali-

sinin artması ilə əlaqədar olaraq, bəşəriyyət iqtisadi və sosial-

siyasi baxımdan çoxlu sayda problemlərlə üzləşəcəkdir. 

 Bir sıra tədqiqatlar göstərmişdir ki, demoqrafik problemlə-

rin artması ərzaq çatışmazlığını gücləndirən əsas problemlərdən 

biri kimi xarakterizə olunur. Qeyd edək ki, 1961-ci ildən başlay-

araq dünya taxıl istehsalı və kənd təsərrüfatı istehsalı aşağı 

düşməkdə davam etmişdir, digər tərəfdən də Ərzaq və Kənd Tə-

sərrüfatı Təşkilatı adambaşına düşən ərzaq istehsalının inkişaf 

etməkdə olan 51 ölkədə aşağı düşdüyünü müəyyənləşdirmişdir.  

1979-1987-ci illərdə yalnız 43 ölkədə adambaşına düşən ər-
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zaq istehsalında artım müşahidə olunmuşdur. Əlavə olaraq, Afri-

ka ölkələri, xüsusilə də, Aşağı Afrika ölkələri uzun illərdir ki, qi-

da çatışmazlığı və aclıqdan əziyyət çəkirlər. Üstəlik, bu ölkələrdə 

əhali artımı və iqtisadi geriləmə də müşahidə olunur. Əhali artı-

mının bu ölkələrdə gələcək illərdə  müəyyən problemlərin qal-

masına səbəb olacağı gözlənilir, digər tərəfdən, ətraf mühitin de-

qradasiyasının davam etməsi və dərinləşməsi sahibkarlığın inki-

şafı, təhsil, torpaq islahatlarının sürətləndirilməsinə imkan ver-

məyəcəkdir.  

Bundan əlavə, əhali artımı ciddi ərzaq çatışmazlığı problemi-

nə çevriləcəkdir. Qeyd edək ki, uzun illərdir Səhraaltı Afrika 

xalqları bir çox problemlərlə qarşılaşır, bu problemlər də öz 

növbəsində, onların ərzaq çatışmazlığının səbəblərindən ortaya 

çıxan məsələlərin həll edilməsinə imkan vermir, problemlər üst-

üstə yığılaraq qalmaqdadır. Regionda insanların rifahının yaxşı-

laşdırılması proseslərinə aclıq, zəif qidalanma və geniş yayılmış 

yoxsulluq kimi amillər imkan vermir. Afrika ölkələrinin 2015-ci 

ilin ortasına kimi aclıq səviyyəsinin aşağı salınması ilə bağlı Mi-

nilliyin İnkişaf Hədəflərinə nail olma yolunda ən az səy göstərən 

ərazi olması da təəccüb doğurmur. Əslində, Afrika son onillikdə 

aclıq səviyyəsinin artdığı və əhalisinin təxminən 1/3-nin davam-

lı aclıq şəraitində yaşadığı yeganə dünya regionudur. Qida məh-

sullarının təminatına yönəldilmiş inkişaf planları çox da uğurlu 
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alınmayıb, bir çox Afrika ölkələri bu istiqamətdə adekvat nəticə-

ləri əldə etməkdə çətinlik çəkirlər və ya acizdirlər.  

Resurslar, ucuz işçi qüvvəsi olmasına baxmayaraq, idarəet-

mə sisteminin adekvatlığı, siyasi iradə və maliyyə resursları ça-

tışmır. Aclıq və yoxsulluq milyonlarla insanın həyatını təhlükəyə 

atmışdır və bir o qədər insan aclıqdan ya həyatını itirir, ya da 

zülmət içərisində yaşamaqda davam edirlər. İnsanları bu rəza-

lətdən qurtarmaq üçün dünya ölkələrinin birgə səyi, demoqrafik 

proseslərin dünya səviyyəsində tənzimlənməsi ilə bağlı yeni ya-

naşmaların və metodların işlənib hazırlanması və həyata keçiril-

məsi tədbirlərinin miqyasının genişləndirilməsi vacib məsələlər 

kimi həll edilməmiş qalmaqdadır.  

 Demoqrafik baxımdan kifayət qədər böhran yaşayan ölkələr 

üzrə isə aclıq və yoxsulluq problemlərinin həll edilməsinə daha 

konkret və qısa zaman kəsiyində qətiyyətli şəkildə baxılmasının 

zəruriliyini də qeyd etmək istərdik. İnsanların aclıqdan həyatını 

itirməsinə yol verilməsi mənəvi məsələdir, ayrı-ayrı millətlərin 

və xalqların faciəsidir, bu faciələrə şərik olmaq, onların aradan 

qaldırılmasına öz töhfələrinin verilməsi hər bir ölkənin beynəl-

xalq səviyyədə edə biləcəyi mühüm məsələlərdən biri kimi xa-

rakterizə olunur.  

Qida məhsulları istehsalının əsas komponentləri - əkin üçün 

yararlı torpaq sahələri, su mənbələrinin potensialı, dünya əhali-
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sinin sayı - artdıqca, təhlükələr də müvafiq olaraq çoxalacaqdır. 

Nəticədə,  artan əhalinin qida tələbatını qarşılamaq üçün əsasən 

meşə sərvətlərinin məhvi və əkinə yararlı torpaq sahələrinin is-

tismarı prosesləri məcburi şəkildə gücləndirilir, intensivlik ço-

xalır. Digər tərəfdən, urbanizasiya prosesləri sürətləndikcə, 

kənd təsərrüfatı sektorunun və onun mühüm sahələrinin da-

vamlı, məhsuldar inkişafı olmadan şəhər sakinlərinin ərzaqla tə-

minatı prosesləri daha da çətinləşir.  

Belə ki, onların ərzaq çatışmazlığı, ilk növbədə mühüm ərzaq 

məhsullarını  əldə edə bilmə imkanları ilə qiymətləndirilir. Mə-

sələn, ərzaq çatışmazlığından əziyyət çəkən ölkələr üzrə araşdır-

malara əsasən qeyd etmək olar ki,  kasıb və yoxsul ailələr özləri-

nin çətinliklə əldə etdikləri ümumi gəlirlərinin 60% -ni yalnız ər-

zağa və mühüm qida məhsulları ilə təminata sərf edirlər. Bu pro-

blemlər digər sahələrdə də mövcuddur. 

 Kənd təsərrüfatı sektoru və meşə təsərrüfatları ilə yanaşı, 

balıqçılığın inkişafında da analoji problemlər diqqət çəkir. Bura-

da həmin problemlərin həlli istiqamətində görülən tədbirlər öl-

kələrin bu sahəyə diqqətindən də bilavasitə asılıdır. Balıqçılığın 

insan orqanizmi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən əsas protein 

mənbəyi olduğu ölkələrdə, əhalinin sayındakı artımla bağlı ola-

raq, sahilboyu ərazilərdə qida çatışmazlığı problemləri daha 

kəskin ortaya çıxır.  
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Məsələn, Filippində əhali artımı şəhər balıqçılığına mənfi tə-

sir göstərmişdir, belə ki, əvvəllər balıqçılıq kənd sakinlərinin 

protein ehtiyacının təxminən 80 %-ni ödəyirdisə, sonralar bu 

göstərici əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüşdür. Araşdırmalara 

əsasən məlum olmuşdur ki, balıq istehlakı 1973-cü ildən bəri iki 

dəfə artmışdır, amma balıqtutma və balıqyetişdirmə sahələrində 

artım dinamikası əhəmiyyətli səviyyədə aşağı olmuşdur və is-

tehlakın artım səviyyəsi ilə adekvatlıq təşkil etmir.  

 

 

Şəkil 10. Dünya regionlarında aclıq üzrə göstəricilərin dəyişməsi 

dinamikası, %-lə. Mənbə: Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, 2010. 

 

Şəkildən göründüyü kimi, dünya üzrə müxtəlif regionlar da-

xilində aclıq səviyyəsinin son 20 ildə aşağı düşməsinə baxmaya-
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raq, bəzi ölkələrdə digərləri ilə müqayisədə bu göstəricilər sabit 

qalmışdır. 

Qeyd edək ki, dünya ölkələrində qida çatışmazlığının bir çox 

səbəbləri vardır. Bunlara aşağı gəlirli ölkələrdə qida istehsalının 

adekvat səviyyədə təşkil edilməməsi, qida məhsullarının qiymə-

tinin artım tendensiyası ilə davam etməsi, mineral yanacaqların-

dan geniş istifadə edilməsidir. 

 Bundan başqa, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, ərzaq qıtlığı və 

şəhərlərin artması kənd təsərrüfatı istehsalına mənfi təsir göstə-

rir, bu da öz növbəsində dünyada adambaşına düşən taxıl və dig-

ər ərzaq məhsullarının azalmasına səbəb olur. Belə bir vəziyyətdə 

Afrika ölkələrində  taxıl istehsalının  12 %,  ümumi istehlakın isə 

80 % -ə kimi azalması ilə bağlı problemlər diqqət çəkir. 

 

Neo-Maltus məktəbi və Maltus nəzəriyyəsi  

Bir qrup iqtisadçı Yer kürəsinin maksimum daşıma gücünü 

müzakirə proseslərində və diskussiyalarda fərqli münasibətləri 

və elmi araşdırmaları ilə xüsusi olaraq fərqlənmişdir. Bu yanaş-

maların əsas obyekti və predmeti bilavasitə əhali artımı və onun 

fəsadları, həmçinin bu artımın ərzaq qıtlığı ilə bağlı qarşılıqlı 

əlaqələri olmuşdur. Neo-Maltus məktəbinin fəaliyyətinin yaran-

ması sayəsində əhali artımı üzrə formalaşdırılan Maltus nəzə-
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riyyəsi daha çox diqqət çəkmişdir. Belə ki, Tomas Maltus ilk dəfə 

olaraq ərzaq qıtlığını problem kimi xarakterizə etdi və dünya 

əhalisini gələcəkdə ərzaq probleminin həlli üçün ərzaq təchizatı 

potensialının artırılacağına inandırdı. O, bildirmişdir ki, “Əhali-

nin gücü Yer kürəsinin ərzaq istehsalı gücündən daha çoxdur” 

(Thomas Malthus, 1806). Uzun dövrdən sonra Neo-Maltus mək-

təbinin nümayəndələrindən biri olan iqtisadçı Paul Elrix (2009) 

öz nəzəriyyəsini yaratmağa nail oldu və elmi ictimaiyyəti, dünya 

əhalisini inandırdı ki,  əhali artımının qarşısını almaq bizi fəla-

kətdən xilas etməyə kömək edəcəkdir. O, insanların aclığa qarşı 

mübarizədə məğlub olacaqlarını düşünürdü, lakin P.Elrixin pro-

qnozları qətiyyən qərəzli deyildi. Belə ki, o bu qənaətə gəlmişdi 

ki, dünyada bəzi önəmli ictimai dəyişikliklər baş verib və əhali-

nin bir qrupu ərzaq problemlərinin çoxalması ilə əlaqədar ola-

raq təbii əhali artımını ləngidiblər. Bundan əlavə,  doğum nisbəti 

əhalinin yerləşmə səviyyəsindən daha aşağı düşüb və xüsusilə 

Qərbdə, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin sayı əhəmiyyətli də-

rəcədə azalıb. Ona görə, mən şəxsən inanıram ki,  ölkənin inkişaf 

səviyyəsi və doğum nisbəti arasında mənfi mənada nisbət asılı-

lığı vardır. Ölkənin İnsan İnkişaf İndeksi (İİİ) yüksək olduğuna 

görə,  əhali artımı nisbəti azalır və bunun bir çox səbəbləri diq-

qət çəkir, lakin ola bilsin ki, əhali müvafiq təhsilə malik olduğun-

dan, əhali artımının ictimai və iqtisadi nəticələrindən xəbərdar 
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olduqlarından, ailədə daha az uşaq olmasına meyil edirlər.  Di-

gər tərəfdən, bunun bir sıra ictimai tərəfləri də var. Belə ki, vali-

deynlər gündəlik işləri ilə məşğul olduqlarından,  sosial-kapita-

list sistemi onları daha çox işləməyə məcbur etdiyindən,  onlar 

öz məsuliyyətlərini və ictimai yüklərini azaltmaq məqsədilə ailə-

də daha az uşaq olmasını üstün tuturlar. Bu səbəblər və amillər 

əsas götürüldükdə Paul Elrixin bir sıra əhali qruplarında əhali 

artımı nisbətini qəsdən aşağı salmaqla bağlı fikirləri müəyyən 

dərəcədə özünü doğrultmuşdur. Başqa bir fikrə əsasən isə ərzaq 

təchizatının artırılması əhali artımına əlavə stimul verə bilər və 

bu istiqamətlərdə Kvin və Hopfenberq tərəfindən müvafiq ola-

raq 1997 və 2003-cü illərdə araşdırmalar  aparılmışdır. Hopfen-

berq bildirir ki, Maltus və Darvin ərazi və ərzaq məhdudluğun-

dan və qeyri-müəyyən əhali artımından xəbərdar idilər. Faktları 

nəzərə aldıqda,  əhali təbiətin dəstəkləyə biləcəyi maksimum sə-

viyyəyə çatdıqda əhali artımı müəyyən bir mərhələdən sonra 

azalacaqdır və nəticədə, tarazlıq əldə olunanadək əhali sayında 

azalma tədricən davam edəcəkdir. Kvin və Hopfenberqin fər-

ziyyələrinin bioloji cəhətdən güclü bünövrəsinin olmasına bax-

mayaraq, bu fərziyyələrdən irəli gələn müddəalar heç də həmişə 

özünü doğrultmadı. Məsələn, Afrikada Maltus modelinə əsasən 

gözlənilən nəticənin əksinə olaraq, qitədə ərzaq istehsalının 

azalmasına baxmayaraq, əhalinin sayında artım davam etmişdir. 
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Belə ki, Liberiyada 4,1 %,  Nigeriyada 3,49 %, Uqandada 3,24 % 

artım qeydə alınmışdır və bu Afrika ölkələri dünyada ən yüksək 

əhali artım nisbətinə malik olan ölkələr arasındadır (Dünya Ban-

kı, 2009). Bununla belə,  dünyada taxıl istehsalı son iyirmi ildə 

12% azalmışdır (Dayson, 1999). Nəticədə, əhali artımının kəskin 

şəkil aldığı ölkələrdə qida təhlükəsizliyinin kafi səviyyədə olduğu 

müddətdə insanlar daimi və tam aclıqdan əziyyət çəkəcəklər. 

Bu problemlərin həlli və əhali artımı səbəbindən ərzaq çatış-

mazlığı səviyyəsini  azaltmaq üçün iki mümkün yanaşma diqqət 

çəkir: birincisi dünyada qida təhlükəsizliyi səviyyəsini inkişaf et-

dirmək və artırmaq tədbirlərinin gücləndirilməsi və ikincisi 

fərqli metodologiya vasitəsilə əhali artımını nəzarət altına alma-

qdan ibarətdir. İkinci yanaşma müəyyən dərəcədə mühüm insan 

haqlarını pozduğundan və bununla əlaqədar hökumətin müm-

kün maneələri Corc Oruellin “1984” əsərinin süjet xəttini xatır-

latdığından ikinci yanaşmadan imtina daha optimal hesab olu-

nur. Lakin, birinci yanaşma kifayət qədər düzgündür və o, yalnız 

müəyyən ölkələrin deyil, ümumilikdə dünya əhalisinin rifahına 

münbit şərait yaradacaqdır. 

Bununla belə, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı Minilliyin İnkişaf 

Hədəfləri və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 

məqsədləri qlobal ərzaq və qidalanma təhlükəsizliyini təmin  et-

məyə yönəldilmişdir. Digər tərəfdən, dünyada dəyişən ümumi 
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ərzaq tələbinin dəstəklənməsi və qarşılanması məqsədilə, isteh-

sal sahələrində məhsuldarlığın artırılması, bu sahələrə  elmi ye-

niliklərin və müasir texnologiyaların fəal tətbiqi prosesləri təşkil 

edilməlidir. Yaşamaq üçün zəruri vasitələrin artırılması, əhali 

artımının sürətlə davam etməsinin mənfi nəticələrinin azaldıl-

masına yönəldilmiş demoqrafik siyasətin formalaşdırılması  qi-

da əlçatanlığı səviyyəsini yaxşılaşdırmağa imkan verər. 

Mühüm qida növlərinin istehsalı proseslərində təbii resurs-

lardan daha səmərəli istifadə etmək üçün təkmilləşdirilmiş tex-

nologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi, qida istehsalı proses-

lərində məhsuldarlığın yüksəldilməsi və bununla bağlı inkişaf 

tədbirlərinin davamlı həyata keçirilməsi ərzaq və qida əlçatan-

lığının əhəmiyyətli təminatçıları kimi baxıla bilər.  

 

Siyasi tövsiyələr   

Qlobal təhlükələrin və təsirlərin artdığı bir dövrdə, həmçinin 

dünya əhalisinin artım tempinin səngimədiyi şəraitdə dünya 

dövlətləri və onların hökumətləri ərzaq əlçatanlığı və ərzaq təh-

lükəsizliyi məsələlərinə maksimum obyektiv reallıqdan yanaş-

malı, ilk növbədə bu istiqamətlərdə qəbul edilən siyasi qərarla-

rın və mexanizmlərin optimallığını təmin etməlidirlər.  

Aclıqdan əziyyət çəkən insanların probleminə epizodik ya-
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naşma yolverilməzdir, bu məsələlərdə komplekslilik və uzun-

müddətli sistemli yanaşma, problemlərin həlli istiqamətində qə-

ti və şəffaf baxışlar ortaya qoyulmalı, məhsuldar mexanizmlər 

tətbiq edilməli, yoxsulların azaldılması istiqamətində görülən 

tədbirlərin səmərəliliyi təmin olunmalıdır. 

Ərzaq və qida məhsullarının əlçatanlığı səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi, eyni zamanda əhalinin həyat şəraitinin adekvat səviyyə-

si və gəlirlərinin həcmi ilə bağlı olduğundan dövlət özünün siya-

si və iqtisadi fəaliyyət mexanizmlərinin işləkliyini, əhalinin pro-

blemlərinin həlli istiqamətində görülən işlərin maksimum fayda-

lılığını əsas götürməklə təsirli tədbirlər görməlidir. Kənd təsər-

rüfatı sektoru sahələrinin inkişafının şaxələndirilməsi, müasir 

texnologiyalar əsasında inkişaf etdirilməsi, kənd rayonlarında 

infrastruktur şəbəkəsinin gücləndirilməsi, mühüm qida və ərzaq 

məhsullarının istehsalı və istehlakçılara çatdırılması proseslə-

rində son innovasiyaların, yüksək texnologiyaların, ən faydalı 

yeniliklərin fəal olaraq tətbiq edilməsi vacib şərtlərdəndir. Yad-

da saxlamaq lazımdır ki, təkcə qida məhsullarının geniş istehsa-

lının təşkili dünyada davam etməkdə olan qida çatışmazlığı pro-

blemini həll etmək iqtidarında deyildir. 

Beynəlxalq Ərzaq Siyasəti və Araşdırma Qurumunun araş-

dırmaları göstərir ki,  əhalinin qida çatışmazlığı probleminin həll 

edilməsində bir çox amillərin, o cümlədən inkişaf indikatorları-
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nın adekvatlığı, demoqrafik situasiya və dövlətin bu istiqamətdə 

atdığı addımların mühüm əhəmiyyəti vardır. Məsələn, Filippində 

ərzaq əlçatanlığı üzrə həyata keçirilən proqramlar göstərir ki,  

hamiləliyin qarşısının alınmasına üstünlük verməklə, digər tə-

rəfdən də, qadınların təşəbbüskarlığı, iqtisadi fəallığı, onların ba-

lıqçılıq təsərrüfatlarında rolu, xüsusi ilə rəhbər işlərə həvəslən-

dirilməsi son nəticədə bu regionlarda qida ehtiyatlarının artırıl-

masına, ərzaq əlçatanlığının yüksəldilməsinə və ərzaq problem-

lərinin həllinə əhəmiyyətli səviyyədə müsbət təsir göstərmişdir.  

Hesablamalara görə,  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 215 

milyon qadın hamiləliyin qarşısını almaq istəyindədir, lakin bu 

məsələlərdə müəyyən problemlər, həllini gözləyən məsələlər 

vardır. Ailə cütlükləri arasındakı fikir ayrılıqları, yaxınların və 

cəmiyyətin qınağı, bir çox ölkələrdə isə qadağalar, səhiyyənin in-

kişafının aşağı səviyyədə olması, qadın sahibkarlığının zəif təb-

liği, qadınların sahibkarlığa marağının artırılmasında onların la-

zımi səviyyədə maarifləndirilməməsi və s. diqqət çəkir. Ailələr 

qarşılıqlı istək və razılıq əsasında olduqda bu problemlərin həl-

lində daha yüksək nəticələr əldə etmək mümkün olacaqdır.  

Belə olduğu təqdirdə uşaq planlaşdırılması, hamiləliyin day-

andırılması, ailə büdcəsinin formalaşdırılması, cinsindən asılı ol-

mayaraq ailədə kişinin və yaxud qadının bizneslə, sahibkarlıqla 

məşğul olmasında məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması daha 
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asan olacaqdır.  

Nəticədə, cütlüklər və onların övladları ailə gəlirləri baxımın-

dan ciddi problemlərlə üzləşməyə bilərlər və əsasən müəyyənləş-

dirdikləri optimal qida rejimlərinə adekvat olan mühüm ərzaq və 

qida məhsullarının istehlakını təmin etmək iqtidarında olarlar. Be-

ləliklə, bu kimi proseslərin silsilə xarakter daşıması dünyada aclı-

qdan əziyyət çəkənlərin və yoxsulların sayının azalmasına, ərzaq 

əlçatanlığının gücləndirilməsinə müsbət təsir göstərə bilər.  

 

Torpaq deqradasiyası və qida çatışmazlığı 

Yer kürəsinin səthini örtən nazik torpaq qatı insanların həyat-

da sağ qalmaqla yox olmaq arasındakı fərqi özündə əks etdirir 

(Doran və Parkin, 1994). 

Bu baxımdan heç də sirr deyildir ki, torpaq deqradasiyası 

müasir qlobal dövrün ən mürəkkəb problemlərindən biri kimi 

xarakterizə olunur və bu proseslər torpaqda biofiziki funksiyala-

rın azalması ilə izah edilir. Bunlar isə məhsuldarlığa və bio-

müxtəlifliyə mənfi təsir göstərə və torpağın əsas funksiyaları 

üzrə daimi itkilərə səbəb ola bilər.  

Torpağın üst qatının aşınmasına səbəb olan əsas amillər-kü-

lək və su eroziyasıdır. Su eroziyası vasitəsilə insandan qaynaqla-

nan torpaq deqradasiyası ən dağıdıcı və bəlkə də dünyada ən ge-

niş yayılmış haldır. Qeyd edək ki, əkinə yararlı torpaq sahəsi 
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həm kənd təsərrüfatının inkişafı, həm də qida çatışmazlığı prob-

lemlərinin həlli üçün vacib amillərdəndir. Pimentel və digərləri 

(1994) apardıqları araşdırmalarında bildirmişlər ki, Yer kürə-

sində mövcud torpaq sahələrinin yalnız üçdə biri kənd təsərrrü-

fatı üçün yararlıdır,  2050-ci ilə kimi mövcud torpaq sahələrinin 

30 %-ə qədərinin eroziyaya məruz qalacağı gözlənilir. Digər tə-

rəfdən, başqa hesablamalara görə, 2050-ci ilədək olan dövr üçün 

dünyada kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişfı üçün yararlı torpaq-

ların 500 milyon hektar artacağı gözlənilir, amma məhsuldar-

lığın artması ilə bağlı proqnozlar o qədər də ürəkaçan deyildir.  

Hesablamalar göstərir ki, kənd təsərrüfatına davamlı dəstək və 

daha yaxşı suvarma sistemləri, kanalları olmadığı müddətdə əkinə 

yararlı torpaqlarda deqradasiya və eroziya problemləri dünya 

əhalisini tələb olunan qədər ərzaqla təmin etməyə imkan verməy-

əcəkdir və problemlər həll edilməmiş qalacaqdır. Belə ki, insanlar 

əkinçilik və biçinçiliyə başladığı dövrlərdən müasir dövrə qədər 

bütün hallarda torpaq deqradasiyası torpaqdan səmərəli istifadə-

nin təmin edilməsi üçün ən böyük təhlükə olaraq qalmaqdadır.  

Qeyd edək ki, torpaqların eroziyaya məruz qalması və de-

qradasiyaya uğraması XX əsr ərzində dünyada ən problemli mə-

sələlərdən biri kimi yadda qalmışdır və bu problem XXI əsrdə də 

kifayət qədər aktuallığı ilə diqqət çəkir. Dünya əhalisinin davam-

lı artımına baxmayaraq, bu ciddi problemin həll edilməməsi və 
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ya nisbətən yumşaldılmaması əksər dünya ölkələri üçün ərzaq 

problemlərinin azaldılmasında əsas maneələrdən biri kimi qal-

maqdadır. Bir çox ölkələrdə əhali artımı ilə əlaqədar olaraq is-

tehsal olunan ərzaq və qida məhsullarının bölüşdürülməsi və 

paylanması məsələləri də geniş diqqət mərkəzindədir. 

Bu məsələlərdə adekvatlıq səviyyəsi əhali artımı səviyyəsi ilə 

mütənasiblik təşkil etmədiyindən ərzaq problemlərinin həllində 

əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək mümkün olmamışdır. Digər tər-

fədən də, iqtisadiyyatın inkişafı, coğrafiya,  torpaq elmləri və kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafı, həmçinin ətraf mühitin idarə 

olunması ilə bağlı məsələlərdə əsas problemlərdən biri mövcud 

torpaq fondlarının deqradasiyasının qarşısının alınması tədbirlə-

rinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi olaraq qalmaqdadır. Bu məsə-

lələrdə daha çox işlərin görülməsi, əlavə vəsaitlərin ayrılması, da-

vamlı və sistemli işlərin aparılması tələb olunur.  

Bir çox ölkələr təsərrüfat sahələrinin inkişafı, kənd yerlərində 

iqtisadi fəallığın artırılması, ərzaq məhsullarının istehsalının ge-

nişləndirilməsi və həcminin yüksəldilməsi üzrə davamlı şəkildə 

proqramlar həyata keçirməkdə israrlıdırlar. Amma, bütün hallar-

da bunun  üçün resurs potensialı, ilk növbədə əkinə yararlı tor-

paqlar və suvarmanın təşkili üçün su mənbələri tələb olunur. Tor-

pağın parçalanması, torpaqda qələvilik və duzluluğun artması, 

mikroqidalanmanın pisləşməsi, torpağın suyu udması və yeraltı 
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suların çirklənməsi proseslərinin qarşısının alınması üçün geniş-

miqyaslı tədbirlər görülməlidir. Torpaq sahələrinin deqradasiyası 

kiçik təsərrüfatların fəaliyyətinin pisləşməsinə, məhsuldarlığın 

aşağı düşməsinə və digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. 

Buna görə də, torpağın səthinin bərpası, reabilitasiyası məqsədi 

ilə, həmçinin torpağın əkinə yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün ona 

nəvaziş göstərilməli, müdafiə tədbirləri görülməlidir, zəruri mine-

ral və üzvi gübrələr verilməlidir. Torpaqdan istifadədə əvəzləmə 

metodlarından və torpaqların dincə qoyulması yanaşmalarından 

fəal şəkildə istifadə olunmalıdır. Torpağa qulluqda aqrotexniki 

qaydalar birmənalı şəkildə qorunmalı və nəzərə alınmalıdır.  

Bir sözlə, torpağın münbitliyini qorumaq üçün bütün zəruri 

tədbirlər kompleks və sistemli şəkildə həyata keçirilməlidir, əks 

halda məhsuldarlığı gözləmək qeyri-real olaraq qalacaqdır və 

ərzaq əlçatanlığının həllindəki problemləri hələ uzun müddət 

gözləmək lazım gələcəkdir. Torpaqdan istifadə məsələləri dünya 

ölkələrinin dövlətləri və hökumətləri tərəfindən xüsusi diqqət 

mərkəzində saxlanılmalı, bunlarla bağlı aparılan siyasətə yeni-

dən baxılmalı və təkmilləşdirmələr həyata keçirilməlidir. Bu-

nunla da onlar ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi, insanların 

mühüm ərzaq və qida məhsulları ilə təminatı proseslərində tor-

paq resurslarından səmərəli istifadəyə dəstək vermiş olarlar 

(Utuk və başqaları,  2015).  
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Su qıtlığı və ərzaq əlçatanlığı 

Məlumdur ki, su təchizatı və su təminatı müasir dövrdə 

dünyada kifayət qədər mürəkkəb və çətin qlobal problemlərdən 

biri hesab olunur, bu problemin kəskinliyinin artacağı da pro-

qnozlaşdırılır. Şirin su üçün tələb mövcud təminatdan çox ol-

duğundan, şübhəsiz, su qıtlığı meydana çıxır. Belə ki, suya tələ-

bat daim artmaqdadır və bu baxımdan kənd təsərrüfatı sektoru 

sahələrinin davamlı inkişafının, dünya əhalisinin artması ilə əla-

qədar olaraq tələb olunan əlavə ərzaq və qida məhsullarının ye-

tişdirilməsi, istehsalı üçün zəruri olan su mənbələrinin axtarışı 

və təminatı kifayət qədər ciddi çətinliklərlə üzləşir. 

 Bir çox siyasətçilər və analitiklər belə hesab edirlər ki, su tə-

minatı üzrə problemlər artmaqda davam edəcəkdir və bu amil 

əsas götürülməklə ərzaq əlçatanlığının təminatında mövcud 

problemlərdən su probleminin nə qədər kəskin olduğunu tə-

səvvür etmək o qədər də çətin deyildir. Su çatışmazlığı təkcə tə-

bii su mənbələri ilə bağlı deyildir.  

Əslində, su qıtlığının əsas xüsusiyyətləri üç başlıca kateqo-

riyada daha aydın görülür və bunlara fiziki su  mənbələrinin ol-

ması, su ehtiyatlarının aşkara çıxarılması, su anbarlarının və dig-

ər susaxlama mənbələri şəbəkəsinin yaradılması və nəhayət, su-

dan istifadənin təşkili problemlərinin optimal şəkildə həlli mə-

sələləri daxildir.  
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Qeyd edək ki, digər tərəfdən də şirin suya olan tələbat qlobal 

səviyyədə də artmışdır. Bura əhali artımını da əlavə etsək, dün-

yanın bir çox regionlarında suya olan tələbatın ödənilmədiyni 

görərik. İqtisadi inkişaf proseslərindəki ciddi fərqlər, demoqra-

fik təzyiqlər, urbanizasiyalaşma və ətraf mühitin çirklənməsi ilə 

əlaqədar olaraq, xüsusilə dünyanın səhra və yarımsəhra zonala-

rında su problemləri daha çox hiss olunmaqdadır.  

Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı sahələrinin şirin suya olan 

tələbatı durmadan artmaqdadır və məlumat üçün bildirək ki, 

dünyanın şirin su mənbələrinin 70%-i kənd təsərrüfatı sektoru-

na sərf olunur. Əvvəllərdə qeyd etdiymiz kimi, dünya əhalisinin 

artımı və bununla əlaqədar olaraq ərzaq - qida məhsullarına tə-

ləbatın adekvat olaraq yüksəlməsi eyni zamanda daha çox şirin 

su ehtiyatları tələb edir. Su kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalın-

da əsas amillərdən hesab olunduğuna görə, ondan mümkün qə-

dər az istifadə edilməsi məsələsi absurd hesab oluna bilər, am-

ma fikirimizcə, bu yanaşmada səmərəli istifadə oluna bilər fikri-

ni də diqqətdən qaçırmaq olmaz.  

Digər tərəfdən, ailə təsərrüfatlarının istifadə etdiyi su sərfi 

ümumi su sərfiyyatının təxminən 10%-ni təşkil edir. İlkin xassə-

lərini və keyfiyyətini itirməsinə baxmayaraq, insanların istifadə 

etdikləri su sərfinin çoxu təbiətə geri qayıtdığı üçün bu olduqca 

aşağı bir göstəricidir. Müqayisə üçün bildirək ki,  kənd təsərrüfa-
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tı sahələrində məhsulların becərilməsi məqsədi ilə davamlı şə-

kildə külli miqdarda su tələb olunur və bunun mümkün mənbə-

lərinin etibarlılığı vacib əhəmiyyət kəsb edir. Su mənbələrinin 

təbiiliyinin qorunması, su anbarları şəbəkəsinin yaradılması, 

bəndlərin çəkilməsi, əkinçilik və biçinçilik üçün tələb olunan su 

resurslarının təmin edilməsi müasir dövrün kifayət qədər aktual 

olan problemlərindəndir və dünya dövlətləri bunlarla əlaqədar 

tədbirlərin genişləndirilməsini təmin etməlidirlər. Su həyat 

mənbəyidir, suyun olduğu yerdə inkişaf və maddi nemətlərin ya-

radılması mümkündür, ilk növbədə insanlar üçün vacib olan ər-

zaq və qida məhsullarının əsasını su təşkil edir, su olmadan heç 

bir qida məhsulunun becərilməsi, yetişdirilməsi və istehsalı 

mümkün deyildir. 

Su təmizlikdir, su paklıkdır, insanlar su ilə tələb olunan səviy-

yədə təchiz olunduqda daha xoşbəxtdirlər, daha inamlıdırlar və 

onların yaşayış səviyyəsinin sabitliyində su əvəzsiz rol oynayır. 

Fermer və kəndli təsərrüfatlarının su təminatı həll edilmədən on-

ların inkişafının sürətləndirilməsini gözləmək qeyri-mümkündür. 

Bol su ehtiyatları və mənbələri ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsul-

larının maksimum səmərəli yetişdirilməsi və istehsalına imkan 

verən həlledici amillərdən biri kimi xarakterizə olunur. 

 Su resurslarına əlçatanlıq, elə əslində ərzaq əlçatanlığı kimi 

də baxıla bilər, amma bu şərtlə ki, su resurslarından yetərincə 
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səmərəli istifadənin hesabına kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsul-

larının geniş çeşiddə və yüksək keyfiyyətdə davamlı istehsalı 

diqqət mərkəzində saxlanılsın. Bunun üçün dövlətlər su təchiza-

tı problemi ilə bağlı məsələləri ən yüksək strateji vəzifələr sə-

viyyəsində saxlamalı, zəruri tədbirləri görməli, vaxtında adekvat 

qərarlar qəbul edilməli və bu istiqamətdə dövlət siyasəti sabit 

inkişaf edən temp üzrə saxlanılmalı, zəruri hallarda mütləq şə-

kildə gecikdirilmədən təkmilləşdirilməlidir. 

 Su təminatından əziyyət çəkən bir çox ölkələrdə və dünya 

bölgələrində su problemlərinin həlli istiqamətində aparılan təd-

birlər diqqət çəkir və bunların davamlı şəkildə olması kifayət qə-

dər aktualdır. Məsələn, Andhra-Pradeş və Hindistanın bir sıra 

müxtəlif bölgələrində su problemlərinin həlli üçün görülən təd-

birlərə diqqət yetirmək maraqlı olardı. Bu bölgədə su mənbələ-

rinin davamlılığı həyati əhəmiyyət kəsb edir. Əhalinin əsas gəlir-

ləri yalnız kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır və burada becərilən düyü, 

şəkər çuğunduru, qırmızı bibər və s. kənd təsərrüfatı məhsulları 

kifayət qədər su tələb edir. Buna görə də, hökumət çaylardan fə-

al istifadə etməklə su sistemlərinin və su anbarlarının yaradıl-

masına, su ehtiyatlarının formalaşdırılmasına ciddi önəm verir 

və bütün bunlar su əlçatanlığı ilə bərabər, ərzaq əlçatanlığının 

gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.  
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Digər tərəfdən, su resurslarından və onların istifadəsi pro-

seslərində təkrar istifadə amilindən maksimum səmərəliliyin əl-

də edilməsi vacib şərtlərdəndir. Sudan təkrar istifadə təcrübəsi 

əksər dünya ölkələrində mövcuddur və bununla əlaqədar olaraq 

davamlı şəkildə iri layihələr həyata keçirilir. O cümlədən şəhər 

təsərrüfatlarında və şəhərlərdə yaşayan əhali tərəfindən davaml 

şəkildə gündəlik məişətdə işlədilən su ilə əlaqədar olaraq yara-

nan tullantılardan maksimum səmərəli istifadənin təşkil edilmə-

si kifayət qədər aktual məsələlərdən biri kimi dünya dövlətləri-

nin diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Təsadüfi deyildir ki, apa-

rılmış araşdırmalara görə, dünya şəhərlərində mövcud bağların 

və yaşıllıqların, məhəllələrdəki yaşıllıq zonalarının, ağacların 

yerləşdiyi 20 milyon hektar ərazinin təkrar istifadədən əldə olu-

nan su ilə qidalandığı məlum olmuşdur. Digər mühüm bir məsə-

lə, su resurslarından qənaətlə istifadənin təmin edilməsidir və 

bu işdə maarifləndirmə, cəmiyyət tərəfindən problemə münasi-

bət, insanların dünyada artmaqda olan su problemini dərindən 

dərk etməsi vacib məsələlərdəndir. Bununla əlaqədar olaraq, 

sistemli işlər görülməli, müvafiq infrastruktur yaradılmalı, itki-

lərin qarşısının alınması üçün maksimum tədbirlər görülməlidir. 

Su resurslarının fasiləsiz və itkisiz dövriyyə tsiklinin formalaşdı-

rılması, onlardan istifadə proseslərində səmərəlilik prinsipləri-

nin qorunması təmin edilməlidir. Su mənbələrindən səmərəli is-
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tifadənin modelləşdirilməsi və sahələrarası mübadilələrin opti-

mallaşdırılması ciddi nəzarətdə saxlanılmalı, əhali tələbatı üçün 

nəzərdə tutulan suyun keyfiyyət göstəriciləri üzrə standartlara 

əməl olunmalı və suvarılan ərazilər üçün tələb olunan su resurs-

larının paylama sistemlərinin genişləndirilməsi təmin edilməli-

dir. Su daşqınlarının qarşısının alınmasında təbii amillərin dəy-

ərləndirilməsi, çayların yataqlarının nəzərə alınması, su döv-

riyyəsinin təbiiliyinin süni şəkildə qeyri-səmərəli məhdudlaşdı-

rılması hallarına yol verilməməsi, xüsusilə təkrar istifadə üçün 

mümkün su resurslarının yenidən dövriyyəyə cəlb edilməsi mə-

sələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Davamlı və etibarlı su təchizatı öz növbəsində kənd təsərrü-

fatı sektorunda məhsuldarlığın artımına və istehsalın genişlən-

dirilməsinə münbit şərait yaradır, nəticədə ərzaq əlçatanlığı 

üçün zəruri potensial formalaşdırılır. Bundan əlavə, heyvandar-

lığın inkişafı, müxtəlif zərərvericilərə qarşı mübarizə vasitələri-

nin reallaşdırılması, əkinçilk və biçinçilk ərazilərində xəstəliklə-

rin, yoluxucu elementlərin azaldılması, parazitlərin təsirinin mi-

nimuma endirilməsi, torpaq deqradasiyasının azaldılması, şoran 

torpaqların dövriyyəyə qaytarılması üçün, ilk növbədə davamlı 

və məhsuldar su mənbələrinin formalaşdırılması və qorunması, 

ondan səmərəli istifadənin təşkili problemləri həll edilməlidir. 

Ailə təsərrüfatlarının, fermerlərin, digər kəndli təsərrüfatlarının, 
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kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta sa-

hibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəallığının və məhsuldar fəa-

liyyətinin təmin edilməsi üçün dövlət su təminatı sistemlərinin 

yüksək səviyyədə təşkilində və bununla əlaqədar müvafiq infra-

struktur şəbəkəsinin qurulmasında, maddi-texniki bazanın yara-

dılmasında kifayət qədər qətiyyətli olmalıdır. Suya olan tələbat 

strateji səviyyədə baxılmalı, etibarlı və çevik su təchizatı sistem-

ləri qurulmalı, insanların, ümumilkdə cəmiyyətin, bütün isteh-

lakçıların suya olan tələbatının ödənilməsi təmin edilməli və 

bütün bunlarla bərabər, ərzaq əlçatanlığı təminatına adekvat su 

resursları mənbələri formalaşdırılmalı, zəruri mexanizmlər ya-

radılmalı və davamlı şəkildə onların tətbiqi, icrası dövlətin nəza-

rətində saxlanılmalıdır.  

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (2012) 

apardığı araşdırmalara əsasən, su resurslarına çıxışın xeyli məh-

dudlaşdırılmasından dünyanın müxtəlif regionlarında çoxlu say-

da fermer təsərrüfatları əziyyət çəkirlər və öz təsərrüfatlarının 

davamlı inkişafını təmin etməkdən məhrumdurlar. Bu vacib mə-

qam və amil nəzərə  alınmaqla, dövlətlə yanaşı su istehlakçıları, 

o cümlədən fermer təsərrüfatları, fermerlər su istehlakının opti-

mallaşdırılmasında kifayət qədər maraqlı olmalıdırlar. Sudan is-

tifadə qaydaları ciddi olaraq tənzimlənməli, iqtisadi inkişaf pro-

seslərinə adekvat olaraq müəyyənləşdirilməli, istifadə sahələri-
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nin strateji əhəmiyyətləri nəzərə alınmaqla tariflər müəyyənləş-

dirilməlidir. Sudan istifadə tarifləri diferensial olmalı, stimullaş-

dırıcı xüsusiyyətləri özündə birləşdirməlidir. Sudan istifadə pro-

seslərində itkilərlə bağlı yanaşmalar üzrə meyarlar müəyyənləş-

dirilməli, itkilərin qarşısının alınması tədbirləri görülməli və ba-

zar iqtisadiyyatı prinsipləri nəzərə alınmaqla münasibətlər for-

malaşdırılmalıdır (Shah,  2009).  

Qeyd edək ki, son 30 ildə dünyada səhra tipli ərazilər 15% 

genişləndiyi halda, qlobal kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 

ikiqat çoxalmışdır və bunlarla əlaqədar olaraq, suvarılan sahələr-

də nisbətən daha məhsuldar nəticələrə nail olunmuşdur. Şübhə-

siz, bunun üçün sudan istifadənin daha məhsuldar mexanizmləri-

nin yaradılması və suvarma sistemlərinin yeni müasir şəbəkəsi-

nin qurulması lazım gəlmişdir. Kənd təsərrüfatı sahələrinin inki-

şafı üçün tələb olunan yararlı əkin sahələrinin olmamasından 

əziyyət çəkən  Cənubi Asiya kimi dünya regionlarında əldə olunan 

nəticələr əsasən məhsuldarlığın artırılması hesabına  baş verir və 

bu isə adekvat su resursları olmadan qeyri-mümkündür. 

 Bunun əksinə olaraq, Cənubi Amerika ölkələri özlərinin ya-

rarlı əkin sahələrini genişləndirir və kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının inkişafının 40%-i bu kimi tədbirlərin hesabına əldə olun-

muşdur. Digər tərəfdən, Şərqi və Şimali Afrika yaxınlığında su-

varma sistemlərinin daha səmərəli təşkili nəticəsində su ehtiyat-
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ları ilə zəngin olan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə nisbətdə məh-

suldarlıq və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında 20 faiz 

artıma nail olunması diqqət çəkir.   

 

Şəkil 11. Zamanla artan su qıtlığı problemi ilə məşğul olan kənd 

təsərrüfatı sektoru üçün müxtəlif seçimlərə əsaslanan quruluşun 

sxematik təsviri. Mənbə: FAO,  “Su qıtlığı ilə mübarizə: Kənd təsərrüfatı 

və ərzaq əlçatanlığı üzrə fəaliyyət planı”,  2012 

 

Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi 

məqsədləri üçün kifayət qədər şirin su mənbələri olduqda, su 

təchizatının idarə edilməsi suvarma sistemlərinin yaradılmasın-

da anbar və müvafiq infrastrukturların tikilməsi yolu ilə optimal 

şəkildə təmin edilməlidir və bunların vacibliyini əvvəldə də bil-

dirmişdik. Bu halda, suya olan tələbatın ödənilməsində daha ge-

niş imkanlar yaradılır, itkilər azaldılır və su ehtiyatlarının idarə 

edilməsinin səmərəliliyi əhəmiyyətli səviyyədə artır (Loeve və 
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başqaları, 2004).  

Bundan əlavə, su təminatı və təchizatı sisteminin olduğu tə-

qdirdə su qıtlığının baş verdiyi hallarda su resurslarının sahələ-

rarası qənaətlə bölüşdürülməsi və itkilərin minimum səviyyəyə 

endirilməsi də vacib şərtlərdəndir. Kənd təsərrüfatı sektoru mil-

li iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün çoxsaylı, çoxukladlı funksiyaları 

özündə birləşdirdiyindən, bu sektorun su təchizatı yüksək sə-

viyyədə və etibarlı surətdə təmin edilməlidir.  

Kənd təsərrüfatı sektoru su mənbələri və su ehtiyatları ilə 

bağlı kəskin rəqabət mühitinə adekvat olaraq paya malik olmaz-

sa, bu sahənin inkişafı ciddi təhlükələrlə üzləşə bilər, nəticədə 

mühüm ərzaq və qida məhsullarının istehsalı aşağı düşər, bu 

məcburiyyətdən dövlət xaricdən kənd təsərrüfatı malları idxal 

etməyə başlayar və s. Bu isə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün 

ciddi təhdiddir və həmin təhlükələrin qarşısının alınması məq-

sədilə dövlət tərəfindən zəruri addımlar atılmalı, tənzimləmə 

mexanizmləri hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır.  

Nəhayət, dövlət tərəfindən potensial su mənbələrindən 

dünyadakı artan tələblərə adekvat olaraq, səmərəli şəkildə isti-

fadə edilməli və onların istifadəsi, qorunması proseslərinə opti-

mal nəzarət sistemi təmin olunmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır 

ki, su kənd təsərrüfatının inkişafı üçün başlıca xammal və isteh-

sal vasitəsidir,  kənd təsərrüfatı sektoru isə cəmiyyət üçün çox 
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mühüm sosial və iqtisadi funksiyaları özündə birləşdirir.  

Əgər ölkə və bu ölkənin dövləti kənd təsərrüfatı sektorunun 

davamlı və dayanıqlı inkişafını təmin edə bilməzsə, ölkənin ər-

zaq əlçatanlığı təhlükələrlə üzləşəcək, nəticədə məcburi idxal 

əməliyyatları həyata keçiriləcək və ölkənin ərzaq-qida təhlükə-

sizliyi təhdidlər qarşısında qalacaqdır. Ərzaq və qida məhsulları 

üzrə idxaldan asılılıq isə gec-tez istehlak bazarında problemlərin 

yaranmasına, qiymətlərin qeyri-sabitliyinə, ərzaq əlçatanlığının 

pisləşməsinə səbəb olacaqdır. Buna görə də, su resurslarından 

maksimum səmərəli istifadənin təmin edilməsi ölkənin ərzaq və 

qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində mühüm amillərdən bi-

ri kimi strateji səviyyədə qiymətləndirilməli, ölkə əhalisinin ər-

zaq əlçatanlığının təmin edilməsinə adekvat olaraq ərzaq və qi-

da məhsullarının istehsalına imkan verən su resurslarının for-

malaşdırılması və istifadəsinin  təşkili prosesləri optimal tən-

zimlənməli, bunlarla əlaqədar iqtisadi fəaliyyət mexanizmləri 

hazırlanmalı, çevik praktiki alətlər əsasında həyata keçirilməli, 

ərzaq və qida məhsulları istehsalçılarının su təminatı və təchiza-

tı məsələləri dövlətin ciddi nəzarətində saxlanılmalıdır.  

 

Ərzaq əlçatanlığı enerji resursları kontekstində 

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının intensivləşdirilməsi 

bu sahədə maşın və mexanizmlərdən fəal istifadəni şərtləndirir, 
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əl əməyinin azaldılması və s. bu kimi tədbirlər isə, şübhəsiz, 

enerji resurslarının sərfini artırır və bütün bunlar enerji resurs-

larından maksimum qənaətlə istifadənin vacibliyinə dəlalət edir. 

Artıq  dünyanın bir çox ölkələrində bu məqsədlər üçün alterna-

tiv enerji mənbələrindən, xüsusilə bərpa olunan enerji mənbələ-

rindən fəal istifadə diqqət çəkir. Xüsusilə, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə istiqamə-

tində texnologiyaların hazırlanması və tətbiqi, maksimum məh-

suldar istifadə metodları geniş yayılmaqdadır. 

 Bərpa olunan enerji mənbələri kimi günəş işığı, külək,  ya-

ğış, qabarma-çəkilmə, geotermal istilik və s. bu kimi enerji mən-

bələri daha çox diqqət çəkir. Proqnozlara görə, getdikcə alterna-

tiv bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndiril-

məsi tədricən karbohidrogen əsaslı sintetik sənaye üsulları vasi-

təsilə alınan yanacaqların sərfini nisbətən azaldacaqdır. Bundan 

əlavə, bərpa olunan enerji resurslarından istifadənin genişləndi-

rilməsi atmosferə buraxılan istixana qazlarının miqdarını da 

azaltmağa kömək edəcəkdir. 

 Xüsusilə, kənd təsərrüfatı sektorunda alternativ enerji mən-

bələrindən istifadənin artırılması ekosistemin tarazlaşdırılması-

na, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına və ərzaq əlçatanlığının 

gücləndirilməsinə əlavə imkanlar formalaşdıracaqdır. Bu amillər 

əsas götürülməklə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, artıq bir çox öl-
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kələrdə kənd təsərrüfatı sektorunda bərpa oluna bilən enerji 

mənbələrindən istifadənin təşkilinə xüsusi önəm verilir.  

Məlumdur ki, 2008-ci ilin sonlarından başlayaraq, kəskinlə-

şən dünya maliyyə böhranının mənfi nəticələrindən biri də ər-

zaq qiymətlərinin tez-tez dəyişməsi və bahalaşmasıdır. Digər tə-

rəfdən, qlobal təsirlər nəticəsində işsizlərin və yoxsulların sayı 

artmaqdadır, bir tərəfdən də dünya əhalisi artır, qlobal istiləşmə 

təhlükələr yaradır və bütün bunlar ərzaq əlçatanlığı səviyyəsini 

pisləşdirən ciddi amillərdəndir. Əvvəldə bildirmişdik ki, əkinə 

yararlı yeni torpaq sahələrinin dövriyyəyə cəlb edilməsi də pro-

blemlər yaradır və torpaq eroziyasının genişlənməsinin qarşısı-

nın alınmasına da hər bir ölkənin gücü çatmır, bu məqsədlərə 

külli məbləğdə investisiya qoyuluşları və maliyyə vəsaitləri tələb 

olunur. 

 Buna görə də, istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları və 

mühüm qida növlərinin xərclərinin optimallaşdırılması, maya 

dəyərinin aşağı salınması vacib şərtlərdəndir. Bu xərclərin içəri-

sində enerji xərcləri heç də az əhəmiyyət kəsb etmir və bu isti-

qamətdə optimal rejimlərin formalaşdırılması, daha çox bərpa 

olunan enerji resurslarının dövriyyəyə cəlb edilməsi yaxın per-

spektivdə kifayət qədər aktual olaraq qalacaqdır.  

Təsadüfi deyildir ki, Beynəlxalq Enerji Agentliyinin 2010-cu 

ildə hazırlanmış məruzəsində qeyd olunur ki, hazırda istifadə 



396 

 

olunan enerji mənbələrinin məhdudluğu iqtisadi, sosial inkişaf 

və davamlı ərzaq əlçatanlığının təmin olunması yolunda böyük 

maneələrdən biridir və bu resursların adekvatlığı Minilliyin İn-

kişaf Hədəflərinə çatmaq üçün yetərli deyildir. Bunun üçün al-

ternativ bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi 

strateji vəzifələrdəndir.  

 

Bərpa olunan enerji növləri 

Qeyd edək ki, bərpa olunan enerji növləri təbii mənbələrdən 

alınır və bu enerji resursları yenidən bərpa olunmaq xüsusiyyəti-

nə malikdir, eyni zamanda ekoloji cəhətdən kifayət qədər əlverişli 

və təmiz enerji resurslarıdır. İri həcmdə neft və təbii qaz sərvətlə-

rindən enerjidaşıyıcıların əldə edilməsi ilə yanaşı, Azərbaycanın 

da müxtəlif bölgələrində müasir elektrik stansiyalarının istismara 

verilməsi, o cümlədən alternativ bərpa olunan enerji mənbələri-

nin formalaşdırılması prosesləri intensivləşməkdədir.  

Yaxın perspektivdə Azərbaycan hökuməti yaşıl kənd təsərrü-

fatı konsepsiyasına adekvat olaraq, ekosistemin dəstəklənməsi və 

biomüxtəlifliyin qorunması tədbirlərini genişləndirmək niyyətin-

dədir və bunlarla əlaqədar olaraq davamlı işlər görülməkdədir, 

bu isə öz növbəsində ümumi enerji istehlakında bərpa olunan 

enerji növlərinin payının artırılmasına imkan verəcəkdir. Bu qə-

bildən olan enerji növlərinə, ilk növbədə aşağıdakılar aiddir: 
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Günəş enerjisi: Bu enerji növu dünyada bərpa oluna bilinən 

ən qədim enerji mənbəyidir və bilavasitə günəşdən günəş şüala-

rı şəklində əldə olunur. Bundan əlavə, günəş işığı bir sıra sahə-

lərdə enerji mənbəyi kimi istifadə oluna bilər: a) günəş işığını 

elektrik enerjisinə çevirə bilən fotoelektrik və fotokimyəvi günəş 

qurğularının  hazırlanması; b) mədən yanacaqlarından istifadə 

etmədən günəş şüaları ilə qızdırılan şüşə su panelləri və c) 

yüksək temperatur əldə etmək üçün günəş işığını müəyyən bir 

yerdə toplamaq üçün şüşədən istifadə edən sobalar və s.  

Külək enerjisi: Dəniz səviyyəsindən yuxarıda olan qüllələr 

üzərində qurulmuş iri pərlər küləyin əsməsi nəticəsində hərəkə-

tə gətirilərək enerji əldə olunur. Burada hər hansı bir müəyyən 

ərazidə çox sayda qüllələrin tikilməsi ilə, eyni anda daha çox 

elektrik enerjisinin alınması potensialı formalaşdırılır.  

Su enerjisi: Qeyd edək ki, suyun sıxlığı havadan 800 dəfə çox-

dur və bu xüsusiyyətlərin nəticəsində, hətta az miqdarda su axı-

nı turbinləri çevik hərəkətə gətirə və külək turbinləri ilə müqayi-

sədə daha çox enerji əldə oluna bilər. Dünyada su elektrik stan-

siyalarının müxtəlif növləri vardır  və onlar dünyada istehsal 

olunan elektrik enerjisinin ümumi həcminin 20 %-ni təşkil edir. 

Su elektrik stansiyalarından Azərbaycanda da fəal istifadə edil-

məsi diqqət çəkir.  

Bioyanacaqlar: Məlumdur ki, biokütlə təbiətdə böyük mi-
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qdarda tapıla bilən  təbii və qeyri-mədən materialıdır. Bu kimi 

biokütlələrdən isə bioyanacaqlar istehsal olunur və artıq maye 

formasında olan bioyanacaqlardan istifadə sahələri də genişlən-

məkdədir. Eyni zamanda, hazırda istifadə olunan əsas yanacaq 

növlərindən fərqli olaraq, bioyanacaqlar bərpa oluna bilən xam-

mallardan və resurslardan yaranır, həm də ekoloji cəhətdən əhə-

miyyətli səviyyədə təmizdir. Bundan əlavə, biodizel kimi dizel 

mühərriklərində istifadə olunan heyvan piyləri və tərəvəz yağla-

rının da bioyanacaq xüsusiyyəti diqqət çəkir. Bioqazların bir ço-

xu isə oksigenin olmadığı yerlərdə 60-70%-i metandan, 30-

40%-i karbon dioksidindən və az miqdarda digər qazlardan iba-

rət şəraitdə yetişən anaerobik bakteriyaların nəm kütlələrinin 

parçalanması proseslərindən əldə olunur.  

Geotermal enerji: Bu enerji resursu yerin təkindən onun sət-

hinə çıxan təbii isti sulardan əldə edilir. Elektrik enerjisi əldə et-

mək üçün su axını vasitəsilə turbinlər hərəkətə gətirilir və bun-

dan əlavə, isti su axınları isitmə məqsədi ilə də istifadə edilə bi-

lər. Bu enerji növündən istifadə prosesləri hələlik dünyada çox 

yayılmamasına baxmayaraq, kifayət qədər qənaətcil və etibarlı 

enerji növü hesab olunur.   

Dünyada qlobal təhlükələrin artması və iqlim dəyişiklikləri 

ilə əlaqədar gələcək dövrlər üçün proqnozlaşdırılan problemlə-

rin müqabilində, kənd təsərrüfatı sahələrinin davamlı və daya-
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nıqlı inkişafının təmin edilməsi, təbii resursların və potensialın 

qorunması, onlardan səmərəli istifadə olunması və gələcək nə-

sillər üçün ciddi problemlər yaratmadan ərzaq əlçatanlığının tə-

min edilməsi, ekosistemin tarazlığının qorunması, ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısının alınması, torpaq resurslarından mak-

simum səmərəli və qənaətlə istifadənin ciddi nəzarətdə saxlanıl-

ması, torpaq strukturunun optimallığının pozulmaması yaxın 

perspektivdə qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir.  

Bunlara nail olmaq üçün kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişa-

fının intensivləşdirilməsi və məhsuldarlığın artırılması proseslə-

rində maksimum təbii resurslara üstünlük verilməsi, alternativ 

enerji mənbələrindən istifadə edilməsi, kimyəvi gübrələrdən is-

tifadəni azaltmaqla torpağın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təbii 

resurslara qarşı maksimum diqqətlə yanaşılmağın təmin olun-

ması tədbirləri həyata keçirilməlidir.  
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FƏSİL 5. NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Davamlı ərzaq əlçatanlığı siyasəti 

Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər və 

qlobal iqtisadi çağırışlar, həmçinin qlobal siyasi və sosial çağırış-

lar kontekstində ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin dünya ölkə-

ləri tərəfindən daha sıx əməkdaşlıq çərçivəsində baxılması, pre-

ventiv və adekvat tədbirlərin görülməsi hazırda yürüdülən siya-

sət formalarının yenilənməsini və təkmilləşdirilməsini tələb edir.  

Dövrün problemlərinə və mövcud situasiyaya adekvat olan 

davamlı ərzaq əlçatanlığı siyasətinin formalaşdırılması və yürü-

dülməsi dünya dövlətləri üçün, xüsusilə inkişaf etməkdə olan öl-

kələr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu siyasət modeli özün-

də ərzaq və qida məhsulları ilə bağlı problemlərin xüsusiyyətləri-

ni, yaranma səbəblərini, həmin problemlər üzrə mümkün fəa-

liyyət istiqamətlərini, mexanizmlərini və praktiki alətləri birləş-

dirməlidir. 

 Dünya səviyyəsində ümumi yanaşmalarla birlikdə, hər bir 

dövlətin və ölkənin siyasi və iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq, hazırlanan davamlı ərzaq əlçatanlığı siyasəti uzun-

müddətli dövrü əhatə etməli, problemlərin həlli yollarını göstər-

məklə bərabər, mövcud potensialı və perspektivləri özündə əks 
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etdirməli, əsaslandırılmış proqnozlar hazırlanmalı, uzun illər əv-

vəl müəyyənləşdirilmiş hədəflər və strateji vəzifələr yenidən ba-

xılmalı, mexanizmlər təkmilləşdirilməlidir. Dünya ölkələrinin bir 

çoxları üçün səmərəli ola biləcək siyasi və iqtisadi komponentlər 

digər ölkələr üçün əsaslandırılmış perspektivlər vəd etmədiyi 

təqdirdə, bu ölkələrin ərzaq problemlərinin daha geniş kontek-

stdə baxılması, ərzaq və qida məhsullarının istehsal prosesləri-

nin və imkanlarının modelləşdirilməsi, müasir dövrün obyektiv 

reallıqlarından çıxış etməklə tədbirlərin görülməsi daha məqsə-

dəuyğundur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əksər inkişaf pro-

qramları, ərzaq problemləri üzrə proqramlar, milli inkişaf pro-

qramları və strategiyalar müasir qlobal reallıqları əks etdirmir 

və bir çox ölkələrdə isə ümumiyyətlə bu qəbildən olan proqram-

lar yoxdur. BMT, Dünya Bankı və İƏİT kimi beynəlxalq təşkilat-

ların dünya ölkələrində davamlı ərzaq əlçatanlığını təmin etmək 

istiqamətində bir sıra inkişaf planları həyata keçirilməkdədir.  

Amma, dünyada yoxsulların və kasıbların sayı, həmçinin 

acların sayı artan dinamika ilə müşahidə olunur. Bu problemlər 

üzrə inkişaf proqramlarının məhsuldarlığı və səmərəliliyi müt-

ləq şəkildə təmin olunmalı, ayrı-ayrı ölkələrin mütərəqqi təcrü-

bələri öyrənilməli, ümumiləşdirilməli və aclıqdan, ərzaq təmina-

tından əziyyət çəkən ölkələrin bu problemlər üzrə dövlət siyasə-

tinin formalaşdırılmasında geniş mənada yer almalıdır. Bundan 
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əlavə, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin ərzaq problemləri üzrə 

siyasətlərinin və yanaşmalarının əsasında inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə əməli köməyin və dəstəyin göstərilməsi olmalıdır. Hər 

bir dövlətin siyasəti və onun mexanizmləri ərzaq əlçatanlığı pro-

blemlərinin həlli istiqamətində səmərəli olmalı, işləkliyi ilə fərq-

lənməli və prioritet vəzifələr kimi ərzaq problemlərinin həlli is-

tiqamətində mövcud potensialdan maksimum istifadənin işgü-

zar və məhsuldar mühiti formalaşdırılmalıdır.  

Bu qəbildən olan dövlət siyasətinin əsas komponentlərinin 

hazırlanmasında dünyada ərzaq problemləri və ərzaq əlçatanlığı 

üzrə mövcud yanaşmalar, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən veri-

lən tövsiyələr, mütərəqqi dünya təcrübəsi mütləq şəkildə nəzərə 

alınmalıdır. 

 Dünya Ticarət Təşkilatının Dohadakı dəyirmi inkişaf masa-

sının yaradılması və MİH-in ən mühüm hədəflərindən olan - in-

kişaf üçün dünya ölkələrinin daha geniş əməkdaşlığının təşkili, 

obyektiv reallıqlar və şəffaf mexanizmlərə söykənmiş ticarət və 

maliyyə sistemlərinin yaradılması, ticarət mübadilələrini məh-

dudlaşdıran baryerlərin aradan qaldırılması, mühüm ərzaq və 

qida məhsullarının beynəlxalq ticarətinin və ölkələrarası müba-

diləsinin intensivliyinə mane olan halların nəzərə alınması və bu 

problemlərin həll edilməsi ilə bağlı məsələlər dünya dövlətləri-

nin ərzaq əlçatanlığı siyasətinin mərkəzində yer almalıdır. 
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 Bir çox beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələri tərəfindən 

reallaşdırılan, davamlı və ardıcıllıq prinsiplərinə söykənən ərzaq 

əlçatanlığı problemlərinin aradan qaldırılması, kənd təsərrüfatı 

və ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə inkişaf strategiyaları qlo-

bal problemlərin fonunda nisbətən səmərəli xarakter daşıyır və 

müəyyən mənada müsbət nəticələri ilə ərzaq əlçatanlığı səviyyə-

sinin yüksəldilməsinə töhfələr verir.  

Amma, kifayət qədər əsaslandırılmamış və balanslaşdırılma-

mış inkişaf strategiyalarının və proqramlarının, şübhəsiz, mənfi 

nəticələrinin də olması mümkündür və bütün bunlar ölkədəki 

aclıq və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, ərzaq problemləri-

nin həlli istiqamətində aparılan işlərin intensivliyini zəiflədir, 

problemlərin həllini gecikdirir, bunlarla bərabər isə acların və 

yoxsulların sayı artır, ərzaq əlçatanlığı problemləri həll edilmə-

miş qalır. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrin, xüsusilə də İƏİT-ə da-

xil olan ölkələrin ərzaq əlçatanlığı siyasəti ilə inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin analoji siyasətləri mümkün qədər balanslaşdırıl-

malı və obyektiv reallıqlar nəzərə alınmaqla bu iki ölkələr sə-

viyyəsindəki fərqlər mütləq şəkildə qiymətləndirilməli və siyasi-

iqtisadi yanaşmalarda nəzərə alınmalıdır.  

Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr rəqabət mühitindən ya-

ranan çətinliklərlə bağlı idxal və ixrac siyasətlərini inkişaf etmiş 

ölkələrlə müqayisədə nisbətən fərqli mexanizmlərlə balanslaş-
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dırmalı və təkmilləşdirməlidirlər. Elə siyasət yürüdülməlidir ki, 

son nəticədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mühüm problem ki-

mi xarakterizə edilən ərzaq əlçatanlığı məsələləri ölkənin 

müxtəlif regionlarında və kənd rayonlarında acların və yoxsulla-

rın sayının azaldılmasına imkan versin, bu istiqamətdəki pro-

blemlərin həlli üçün real mexanizmlər və işlək alətlər tətbiq 

edilsin (İƏİT, 2005; İƏİT, 2008).  

Bu baxımdan, ölkələrin milli və beynəlxalq səviyyədə həyata 

keçirdikləri inkişaf planları həmin ölkələr üçün faydalı olmalı, 

mövcud problemlərin həlli üçün yetərli təsirə malik mexanizm-

lərlə icra edilməlidir. İƏİT inkişaf etməkdə olan dünya ölkələri-

nin mütərəqqi təcrübələrini öyrənməklə və ümumiləşdirməklə, 

digər ölkələrin ərzaq əlçatanlığı problemləri üzrə siyasətlərinin 

formalaşdırılmasında bu təcrübədən və yanaşmalardan fayda-

lanmağın vacibliyini məqsədəuyğun saymışdır.  

Son 20 ildə İƏİT-də ərzaq əlçatanlığı üzrə inkişaf proqramla-

rının hazırlanmasında istifadə olunan yanaşmalarda Razılaşdı-

rılmış Tədqiqat Prosedurları (RTP) üzrə prinsiplər və meyarlar 

kifayət qədər faydalı olmuşdur. Əksər ölkələr bu yanaşmalardan 

bəhrələnməklə özlərinin ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həlli 

istiqamətlərində irəliləyişlərə nail olmuş və bu problemlərin 

həlli istiqamətində qlobal səviyyədə də töhfələr verə bilmişlər.  

Amma, bu meyarlar və prinsiplər, yanaşmalar bütün dövlət-
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lər üçün eyni səmərəni vermək iqtidarında deyildir və bu baxım-

dan onların da yenilənməsi, təkmilləşdirilməsi vacib şərtlərdən-

dir. Belə ki, dünya iqtisadiyyatı çoxqütblüdür və bütün ölkələrin 

iqtisadi inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsi, xüsusilə ərzaq 

əlçatanlığı problemləri üzrə məsələlərdə siyasi yanaşmaların 

təkmilləşdirilməsi mümkün qədər daha çox səmərə verə bilər.  

 

Ərzaq məhsullarının davamlı istehsalı 

Dünya əhalisinin artması və eyni zamanda ərzağa olan tələ-

batın ödənilməsi ilə bağlı problemlərin ortaya çıxması, ilk növ-

bədə dünya əhalisinin tələbatına adekvat ərzaq məhsullarının 

davamlı istehsalını tələb edir. Bu məqsədlə dünya ölkələri inten-

siv şəkildə kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişafını təmin 

etməli və mühüm ərzaq məhsullarının davamlı istehsalına nail 

olmalıdırlar.  

2015-ci ildən sonrakı dövrlərdə dünya ölkələrinin qarşısın-

da olan əsas hədəflər sırasında insanların ərzaq məhsullarına ar-

tan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ərzaq məhsulları istehsalının 

yeni potensiallarının formalaşdırılması, müasir texnologiyalar 

əsaslı kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişaf etdirilməsi, 

aclıq və qida çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların problem-

lərinin həll edilməsi, kənd təsərrüfatı regionlarında təhsil və sə-

hiyyə sahələrinin səviyyəsinin yüksəldilməsi, uzun illər ərzində 
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yığılıb qalmış sosial-iqtisadi problemlərin nisbətən yüngülləşdi-

rilməsi, ekoloji problemlərə diqqətin artırılması, yoxsulluq və iş-

sizlik səviyyəsinin aşağı salınması və s. daha çox diqqət çəkmək-

dədir. Dobermann və digərləri (2013) bu problemləri araşdırar-

kən ərzaq məhsullarının istehsalının davamlı şəkildə təmin edil-

məsi məqsədilə 2015-ci ildən sonrakı dövrlərdə dünyada bu isti-

qamətdə tələb olunan istehsal strukturunun əsas elementlərini 

açıqlamış və əsaslandırmışlar.  Bu yanaşmaların tətbiqi və real-

laşdırılacağı halda 2030-cu ilədək olan dövr üçün dünyada ərzaq 

əlçatanlığının müasir problemlərinin nisbətən yumşaldılması və 

həlli istiqamətində adekvat nəticələrin əldə edilməsi proqnoz-

laşdırılır. İddia olunur ki, hətta qlobal istiləşmə dövründə belə 

təbii ehtiyatları optimal qorumaqla, ərzaq əlçatanlığını əhə-

miyyətli səviyyədə gücləndirmək mümkündür.  

Təklif olunan metodlar və yanaşmaların, ilk növbədə çoxşa-

xəli aqro-ekoloji inkişafın təmin edilməsi, müxtəlif kənd təsərrü-

fatı sahələrinin mühüm ərzaq məhsulları istehsalı üzrə potensia-

lının maksimum reallaşdırılması üçün yetərli olacağına əminlik 

yaradır. Nəticədə mövcud əkin və otlaq ərazilərində məhsuldar-

lığın 70% artırılmasına nail olunması proqnozlaşdırılır. Bu pro-

seslərin səmərəli təşkil olunması eyni zamanda Minilliyin İnki-

şaf Hədəfləri çərçivəsində nəzərdə tutulan prioritet vəzifələrin 

həyata keçirilməsinə də ciddi töhfələr verə bilər. Bunlarla yana-
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şı, kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin yüksək texnologiyalar, 

xüsusilə tullantısız texnologiyalar əsasında inkişaf etdirilməsi 

ekosistemin mühafizəsinin gücləndirilməsinə, ətraf mühitin qo-

runmasına yönəldilmiş səylərdə əlavə stimullar formalaşdırır.  

Bu işlərin növbəti 10-20 il ərzində yerinə yetirilməsi ərzaq 

əlçatanlığı problemlərinin əhəmiyyətli səviyyədə azaldılmasına 

imkan yaradacaqdır və dünya əhalisinin artan tələbatına uyğun 

olaraq ərzaq məhsullarının geniş çeşiddə istehsalının təşkilinə 

münbit şərait formalaşdırılacaqdır. Bu hədəflərə çatmaq üçün 

kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının istehsalı ilə yanaşı, onla-

rın tədarükü və bölüşdürülməsi proseslərinin də optimal təşkili 

xüsusi diqqət tələb edir. Belə ki, ərzaq və qida məhsullarının is-

tehlakçılara, son alıcılara çatdırılması proseslərinin optimal-

lığından bu sahədəki problemlərin həllinin bir qisminin aradan 

qaldırılacağı bilavasitə asılıdır.  

Diler və distribyuterlər, vasitəçilər operativ və çevik xüsu-

siyyətləri ilə fərqlənməli, ərzaq və qida məhsullarının nisbətən 

minimum itkilərlə istehlakçılara çatdırılmasını təmin etməli və 

ərzaq əlçatanlığı mühitinin vacib iştirakçılarına çevrilməlidirlər. 

Son onillikdə, xüsusilə Üçqat Yeni Yaşıl İnqilab istiqamətində 

planetimizin istənilən yerində kiçik və böyük heyvandarlıq fer-

malarında tullantısız texnologiyaların tətbiqi prosesləri xeyli in-

tensivləşmişdir. Ümumiyyətlə, Yaşıl iqtisadiyyatla bağlı yanaş-
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malar kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin əksəriyyətində yer 

almağa başlamışdır.  

Bundan əlavə, ərzaq məhsulları istehsalının məhsuldarlığı-

nın artırılması üçün toxum növlərinin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi, məhsuldar sortların yetişdirilməsi məqsədilə yeni toxum-

ların işlənməsi və hazırlanması, toxum fondlarının və toxum 

banklarının yaradılması prosesləri də xeyli sürətlənmişdir.  

Ərzaq məhsulları istehsalının strukturunun genişləndirilmə-

si, keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ərzaq əlçatanlığı tələblərinə 

adekvat olaraq həcminin artırılması üçün bir sıra amillərə daha 

çox diqqət yetirilməsini vacib sayırıq: 

 Ərzaq əlçatanlığı tələblərinə adekvat şəkildə məhsuldar kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının seçilməsi, istehsalının 

planlaşdırılması və təşkili məsələlərinin kompleks baxılması; 

 İşıq,  su və digər resurslardan istifadənin səmərəliliyini artır-

maqla, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının məhsuldar-

lığının yüksəldilməsinin təmin edilməsi üçün onların əlveriş-

li vaxtda əkilməsi; 

 Su ehtiyatlarından maksimum səmərəli istifadənin təmin 

olunması; 

 Ətraf mühitin və biomüxtəlifliyin qorunması tədbirlərinin 

genişləndirilməsi; 
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 Torpaq resurslarından istifadənin modelləşdirilməsi, əkin-

çilk və biçinçilik proseslərində növbəlilik prinsiplərinə əməl 

olunması, torpağın səthinin gücləndirilməsi, eroziyadan qo-

runması tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

 Yetişdirilmiş kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının vaxtın-

da və itkisiz, həm də maksimum əlverişli vaxtda yığılmasının 

təmin edilməsi və s. 

Kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişaf etdirilməsi və 

bununla əlaqədar maneələrin aradan qaldırılması, bu sahədə 

biznesin və sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi ərzaq əlça-

tanlığı problemlərinin həllini tezləşdirməkdə vacib əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu sahədə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarının 

işinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması ilə bərabər, eyni 

zamanda qidalanma rejiminin optimallığı, qida məhsulları üzrə 

tələb və təkliflərin nəzərə alınması, sağlam qida məhsulları prin-

sipinə əməl olunması məsələləri də diqqətdən qaçırılmamalıdır. 

Belə mürəkkəb məsələlərin həlli yolları bütün ölkələr üçün eyni 

və oxşar olmaya da bilər və bu baxımdan hər bir ölkənin ərzaq 

məhsullarının davamlı istehsalı üzrə kifayət qədər əsaslandırıl-

mış və balanslaşdırılmış siyasəti ilə yanaşı, milli inkişaf xüsu-

siyyətləri, resurs potensialı nəzərə alınmaqla fəaliyyət mexa-

nizmləri hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır, icra prosesləri ilə 

bağlı isə daha münasib və adekvat metodoloji yanaşmalara üs-
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tünlük verilməlidir. 

 Bu meyarlar və prinsiplərin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə 

problemlər həll edilməmiş qala bilər və nəticədə ərzaq əlçatan-

lığı çətinləşər. Bir sıra ölkələrdə əhalinin artımı və artan tələba-

tın fonunda ərzaq məhsulları üzrə tələb və təklifin balanslaşdı-

rılmasında ciddi problemlər qalmaqdadır. Buna görə də, ərzaq 

məhsullarından istifadənin maksimum səmərəli modelləri, xüsu-

si ilə şəhər və əyalətlərdə istehlakçıların mühüm ərzaq məhsul-

larına əlçatanlığının təmin edilməsi problemlərinin həlli üçün 

hələ çox işlər görülməlidir. 

Məsələn, Afrika,  Hindistan və Çin kimi əhalisi çox olan ölkə-

lərdə bu problemlər daha çox xarakterikdir. Belə ki, dünya əhali-

sinin yarısından çoxu bu ölkələrin payına düşür. Əvvəldə bildir-

diyimiz kimi, proqnozlara görə, 2050-ci ilədək dünya əhalisinin 

9,6 milyard nəfərə qədər artacağı gözlənilir. Bununla əlqədar 

olaraq, 1 milyard əlavə insanın tələbatına uyğun mövcud isteh-

sal səviyyəsindən əlavə olaraq qida məhsullarının istehsalının 

təşkili və bölüşdürülməsi lazım gələcəkdir. Amma, bunun üçün 

kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin əkin yerlərinin genişləndi-

rilməsi problemi ortaya çıxır, bu isə sənaye sahələrinin inkişafı və 

urbanizasiya üçün vacib olan 100 milyon hektar məhsuldar ərazi-

lərin - torpaqların itirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Göründüyü ki-

mi, problemlər həddindən çoxdur və onların həlli məsələləri 
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dünya ölkələrinin birgə səylərini, əməkdaşlıqlarını tələb edir.  

Bu problemlərə digər maneələri və çətinlikləri də, həmçinin 

qlobal problemləri də əlavə etsək, dünyada davamlı ərzaq isteh-

salı proseslərinin təşkili istiqamətində kifayət qədər səmərəli 

tədbirlərin görülməsi, tənzimləmələrin aparılması və dünya öl-

kələrinin səylərinin birləşdirilməsi vacib şərtlərdəndir. Qida 

məhsullarının istehsalı və istehlakçılara çatdırılması prosesləri-

nə və əməliyyatlarına çəkilən xərclərin optimallaşdırılması da 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Amma, əksər dünya dövlətlə-

ri bu istiqamətdə qəbul edilmiş strateji proqramların və qərarla-

rın bir hissəsini təxirə saldıqlarından, yaxud həmin proqramlar 

üzrə maliyyə baxımından çətinliklər çəkdiyindən ərzaq əlçatan-

lığının təmin edilməsi və davamlı ərzaq istehsalının təşkilini 

uzun illər gözləmək lazım gələcəkdir.     

 

Ərzaq əlçatanlığı siyasətində urbanizasiyanın rolu 

Dünyada əhali artımı və demoqrafik problemlərin artması 

ilə bağlı olan dəyişikliklər, öz növbəsində urbanizasiya amilinə 

xüsusi diqqət yetirilməsini vacib etmişdir. Bu prosesin əsas ma-

hiyyəti şəhərləşmə tendensiyasının sürətlənməsi və şəhərlərin 

sivilizasiyasının, cəmiyyətin inkişafında rolunun artırılması ilə 

bilavasitə bağlıdır. Belə ki, sənaye sahələrinin inkişafı hesabına 

şəhərlərin miqyası və ərazisi, potensialı genişlənir, nisbətən ki-
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çik şəhərlərin böyüməsi prosesləri sürətlənir və bu şəhərlərin 

ətrafında mövcud kəndlərin tədricən yox olmasına gətirib çıxa-

rır, yəni onları şəhərin tərkibinə qatır.  

Urbanizasiya prosesləri əsas etibarı ilə kənd əhalisinin şə-

hərlərə köçməsinin intensivləşməsi ilə əlaqədardır. Əlbəttə, ur-

banizasiya proseslərinin mənfi və müsbət cəhətlərinə baxsaq 

onların müəyyən mənada hər ikisinə rast gəlmək mümkündür. 

Belə ki, bu proseslər zamanı cəmiyyətdə mövcud olan bir qrup, 

özü də uzun  illər ərzində yığılıb qalmış sosial-iqtisadi problem-

lərin həlli üçün əlverişli şərait yaranır və əmək məhsuldarlığı 

əhəmiyyətli səviyyədə artım nümayiş etdirir. Mənfi cəhətlərə 

gəldikdə isə, ilk növbədə ətraf mühitin çirklənməsi, şəhərlərin 

iriləşməsi, əksinə, regionlarda həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi 

daha çox diqqət çəkir. Kənd yerlərindən insanların iri şəhərlərə 

üz tutması məhsuldar qüvvələrin qeyri-səmərəsiz bölüşdürül-

məsi ilə nəticələnir.  

Şəhər əhalisinin artması ilə əlaqədar olaraq, eyni zamanda 

ərzaq məhsullarına da tələbat sürətlə artır və bu tələbatı qarşıla-

maq üçün kənd təsərüfatı məhsullarının və mühüm ərzaq, qida 

növlərinin istehsalının həcminin artırılması üçün mineral və di-

gər süni gübrələrdən istifadə halları çoxalır. Bu isə insanların 

sağlamlığına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, eyni vaxtda torpa-

ğın deqradasiyasına, səthinin pisləşməsinə gətirib çıxarır.  
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Lakin, bütün bunlara baxmayaraq, kənd regionlarında balan-

sın və inkişaf prioritetlərinin pozulması, əhalinin qeyri-səmərə-

siz miqrasiyası, regionların potensialının zəifləməsi ərzaq əlça-

tanlığının hədəflərinə çatmaqda problemlər yaradır, çətinliklər 

ortaya çıxır. Urbanizasiya sürətləndikcə kənd yerlərində gəlirlə-

ri az olan insanlar da şəhərlərə köçməyə üstünlük verir və gözlə-

nilən proqnozlara görə 2020-ci ilə kimi dünya əhalisinin yarısın-

dan çoxu artıq şəhər ərazilərində yaşayacaqdır. Bu baxımdan ur-

banizasiya problemlərinin dünya ölkələri tərəfindən birgə səylər 

nəticəsində baxılması, kompleks araşdırılması və uzunmüddətli 

dövrü əhatə edən adekvat tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi aktu-

al olaraq qalmaqdadır. Buna görə də, gecikdirilmədən regionla-

rın və ucqar kənd yerlərinin davamlı və tarazlı inkişafı, istehsal 

və sosial infrastruktur şəbəkələrinin yaradılması, regionların 

qazlaşdırılması, su və elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı prob-

lemlər həll edilməlidir. Yollar çəkilməli, körpülər tikilməli, bənd-

lər salınmalı, suvarma sistemləri yaradılmalı, kənd təsərrüfatı 

sektoru sahələrinin inkişafı üçün tələb olunan maddi-texniki ba-

za genişləndirilməli, sosial obyektlərin istismara verilməsi sü-

rətləndirilməli, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti əhali-

nin tələbatına adekvat olmalı, işgüzar və sosial həyatın həmahə-

ngliyi, tarazlığı təmin edilməli, sağlam həyat tərzi mühiti yaradıl-

malı, gənclərin inkişafı və karyera qurma potensialları formalaş-
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dırılmalı, ailə dəyərləri və ailə institutunun  möhkəmləndirilmə-

si tədbirləri görülməli, demoqrafik situasiyaya mənfi təsir göstə-

rən hallar aradan qaldırılmalı, əhalinin ərzaqla təminatı ilə bağlı 

sistemli mexanizmlər tətbiq edilməli və s. bu kimi işlərin ardıcıl 

görülməsi təmin olunmalıdır.   

 Ərzaq əlçatanlığının ən mühüm prinsiplərindən biri vacib 

ərzaq qidalarının mövcudluğu, onların tələb olunan vaxtda əldə 

edilə bilinməsi və əlçatan olmasıdır. Əhalinin gəlirləri ailə üzvlə-

rinin bütün mühüm qida növlərinə olan tələbatını ödəmək sə-

viyyəsinə adekvat olmalıdır. Kənd yerləri ilə müqayisədə şəhər 

həyatında və şəhər yaşayışı məişətində qidalanma rejimləri, 

davranışı və ənənələri xeyli fərqlidir. Şəhər əhalisi ictimai iaşə 

obyektləri, kafe və restoranlardan, qəlyanaltılardan, yeməkxana-

lardan istifadə etməklə, aclıqlarını nisbətən aradan qaldıra bilir-

lər. Amma, bu imkanlar hər kəs üçün əlçatan olmur, eyni zaman-

da nəzərə almaq lazımdır ki, bu məşğulluq növləri də əlavə dəy-

ər yaradır və bir qrup insanlar qazanc əldə edirlər. Gəlirlərin or-

ta səviyyəsinin azlığı şəhər mühitində, ərzaq və qida məhsulları-

nın bölüşdürülməsi şəbəkəsində ucuz və keyfiyyətsiz ərzaqların, 

bəzən də kifayət qədər zərərli qidaların yayılmasına səbəb olur. 

Bunlar isə ərzaq təhlükəsizliyi üzrə ciddi narahatlıqlar yaradır.  

Dünya ölkələrinin dövlətləri bu amillər baxımından urbani-

zasiya problemlərinə yeni prizmadan, qlobal reallıqlardan və 



418 

 

qlobal təhlükələrin təsirinin genişlənməsi tendensiyasından 

baxmalıdırlar. Belə ki, qeyri-səmərəli urbanizasiya şəhərləşmə 

proseslərini süni olaraq sürətləndirir və nəticədə mövcud şəhər 

infrastrukturu əhalinin tələblərinə adekvat olmadığından yeni 

problemlər ortaya çıxır, mənzillər çatışmır, əlacsız qalan insan-

lar şəhərlər ətrafında gecəqondular tikməyə və antisanitar və-

ziyyətdə yaşamağa məcbur olurlar. Bu hal əksər dünya ölkələri 

üçün xarakterikdir.  

Urbanizasiya problemlərinin aktuallığı statistik rəqəmlərdən 

də aydın görünür. Məsələn, 1990-cı ildə dünya üzrə hər bir şə-

hər əhalisinə 6-7 kənd sakini düşürdüsə,  hazırda bu rəqəm 1-

dən azdır və hesablamalara görə 2025-ci ilə kimi daha da aza-

lacaqdır. Əksər istehsal və xidmət müəssisələri şəhər və ya qəsə-

bə ərazilərində olduğuna görə, kənd yerlərində yaşayanlar da iş 

axtarışı ardınca bu istiqamətlərə üz tutmalı olurlar.  

BMT-nin hazırladığı məlumatlarda qeyd olunur ki, dünya 

miqyasında şəhərdə yaşayan hər altı nəfərdən biri, kənd əhalisi-

nin isə hər iki nəfərindən biri gecəqondularda yaşayır. Ümumi 

götürdükdə isə, dünyada yoxsul təbəqədən olan 1 milyard nəfə-

rə qədər insan gecəqondularda məskunlaşmışdır və əgər dünya 

ölkələri bu istiqamətdə əhəmiyyətli tədbirlər görmədiyi təqdir-

də, 2030-cu ildə həmin rəqəmin 2 milyard nəfərə qədər artacağı 

gözlənilir. 
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 Şübhəsiz, gecəqondular daha çox sürətli əhali artımına ma-

lik Asiya qitəsində yerləşən ölkələrin payına düşür.  Bu ölkələr-

də, həmçinin Latın Amerikası ölkələrində və digər inkişaf etmək-

də olan ölkələrdə ümumi baxdıqda şəhər əhalisinin 60 %-ə qə-

dəri gecəqondularda yerləşmişdir. Digər tərəfdən, yenə BMT-nin 

hesablamalarına görə, dünya üzrə şəhər əhalisi 2010-2025-ci il-

lər arasında bir milyarddan çox artacaqdır, ancaq kənd əhalisi-

nin sayında artım, demək olar ki, olmayacaqdır. Çin kimi sürətli 

iqtisadi inkişafa və əhalinin sayına görə təbii artımın nisbətən 

aşağı səviyyəsinə sahib ölkələrdə ötən bir neçə dövrdə şəhər 

əhalisinin əksəriyyəti urbanizasiya səbəbindən artmışdır və ya-

xud iqtisadi inkişaf cəhətdən zəif olan, ancaq əhali sayı üzrə təbii 

artımın yüksək olduğu ölkələrdə (1990-cı illər boyu əksər Səh-

raaltı Afrika ölkələri daxil olmaqla) şəhər əhalisinin artımının 

böyük hissəsi təbii intensivləşmə səbəbindən baş vermişdir.  

Urbanizasiya konsepsiyası həmçinin şəhərlərdə torpaq sahə-

lərindən istifadənin artırılması üçün əsas kimi götürülür. Belə ki, 

əhalinin artımı ilə əlaqədar olaraq, yeni torpaq sahələri tələb 

olunur və bunun da əsas məqsədi əhalinin sıx məskunlaşmadan 

daha seyrək məskunlaşmaya keçidinin təmin edilməsidir. Dün-

yanın şəhər əhalisinin sürətli artımında urbanizasiya prosesləri-

nin əhəmiyyətli rolu və təsiri olmuşdur. Məsələn, 1800-cü ildə 

dünyada bir milyon və ya daha çox sakini olan cəmisi iki şəhər- 
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London və Pekin mövcud idi. Lakin, 2000-ci ildə bu rəqəm artıq 

378 olmuşdur. Keçən dövr ərzində şəhərlərdə əhali sayının ar-

tım dinamikasına baxsaq və şəhərlərin sırasının artmasını araş-

dırsaq görmək olar ki, əgər 1900-cü ildə dünyanın 100 əsas şə-

hərinin əhalisi 0,7 milyon idisə, bu göstərici 1950-ci ildə 2 

milyon nəfər, 2000-ci ildə isə 6,3 milyon nəfər təşkil etmişdir.  

Urbanizasiya proseslərinin sürətlənməsi, həm də dünya iqti-

sadi proseslərinin inkişafı və dünya dövlətlərinin sosial-iqtisadi 

inkişafı ilə bağlı olmuşdur. İri şəhərlərin formalaşdırılması, rə-

qabət qabiliyyətli şəhərlərarası bazarların yaradılması, ticarət 

əməliyyatlarının genişlənməsi prosesləri də urbanizasiyanı 

sürətləndirən amillər kimi xarakterizə olunurlar. Urbanizasiya-

nın təsirlərinin ərzaq əlçatanlığı problemləri ilə bağlılığı üzrə 

araşdırmalar göstərir ki, bu təsirin ilkin fazalarında artıq kənd 

təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan kiçik müəssisələrin, ailə tə-

sərrüfatlarının, fermerlərin fəaliyyətində durğunluq tendensiya-

ları güclənir.  

Kifayət qədər məhsuldar potensiala malik işçi quvvəsi bu tə-

sərrüfatları ardıcıl olaraq tərk etməkdə davam edir, yavaş-yavaş 

kəndlər və yaşayış məntəqələri boşalır, iqtisadi və ictimai fəallıq 

azalır, bazarlar zəifləyir, insanların əhval-ruhiyyəsində belə dəy-

işikliklər mənfiyə doğru yönəlir. Bir kənddən, eldən-obadan  köç 

edənlər adətən yerdə qalanlarını da bir-bir arxalarınca aparırlar. 
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 Beləliklə, müəyyən müddətdən sonra bu yerlərdə yaşlı in-

sanlardan başqa gözə heç kəs dəymir, sosial-iqtisadi həyat əhə-

miyyətli səviyyədə yeknəsək, darıxdırıcı və məişət çətinlikləri ilə 

üz-üzə qalır. Regionların və kəndlərin inkişafının dövlətin nəzə-

rindən yayındırılmasından sonrakı mənzərənin təxmini təsviri 

bu qeyd etdiklərimizlə üs-üstə düşür. Əgər müasir dövrdə dün-

yanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin əksər paytaxt və iri şə-

hərlərinin ətrafına nəzər salsaq, yüz minlərlə insanın gecəqon-

dularda yaşadıqlarının və hansı əziyyətləri çəkdiklərinin şahid-

ləri olarıq.  

Məsələ burasındadır ki, bu mənzərə ekoloji və sosial pro-

blemlərlə bərabər, cəmiyyətin deqradasiyasına, yüz minlərlə in-

sanın aclıqdan və yoxsulluqdan əziyyət çəkməsinə, çox pis və-

ziyyətdə və şəraitdə yaşamasına gətirib çıxarır. Formal olaraq, 

şəhərdə yaşadıqlarını zənn edən bu insanlar əslində şəhər həya-

tından, şəhər şəraitindən məhrumdurlar, əksər yerlərdə kanali-

zasiya xətləri belə yoxdur. Bu insanların gündəlik qayğısı bir tikə 

çörəyə sahib olmaq üçün ağır şəraitdə işləməkdən və yaxud iş 

axtarmaqdan ibarətdir. Bir çoxları isə “qara fəhlə” işlərini gör-

məklə gündəlik çörəkpulu qazanırlar, müxtəlif yerlərdə, bağlar-

da, karxanalarda, emalatxanalarda, şəxsi malikanələrdə, kot-

teclər və villalarda, həyətyanı sahələrdə ağır işləri yerinə yetir-

məklə dolanışıqlarını təmin edirlər. 



422 

 

Dünya dövlətləri və özünün sosial-iqtisadi inkişafını priori-

tet elan edən ölkələr urbanizasiyanın mənfi fəsadlarını diqqətlə 

araşdırmalı, preventiv və perspektiv tədbirlərin əhatəsini 

müəyyənləşdirərək onların kompleks və sistemli icrasını təmin 

etməlidirlər. Məsələ burasındadır ki, müasir dövrdə urbaniza-

siyanın mənfi fəsadlarının kəskin olduğu yerlərdə və dünya bö-

lgələrində ərzaq əlçatanlığı problemləri də bir o qədər kəskin və 

acınacaqlı vəziyyətdədir. Yenə BMT-nin hesablamalarına görə, 

2050-ci ilədək olan dövr ərzində Afrika qitəsinin əhalisi Avropa-

da yaşayanlardan 3 dəfə çox olacaqdır və bu artan əhalinin əksər 

hissəsinin meqapolislərdə yaşayacağı gözlənilir. Amma, təəssüf 

ki, urbanizasiya problemlərinin həlli əvəzində dünyada vətəndaş 

müharibələri, ölkələr arasında konfliktlər və müharibələr, da-

ğıntılar, hərbi münaqişələr, supersilahların istehsalının artması, 

hərbi xərclərin çoxalması daha çox diqqət çəkir. 

 Digər tərəfdən, ekoloji problemlər və iqlim dəyişiklikləri ilə 

əlaqədar mənfi fəsadlar da artmaqdadır. Heyvanlar aləminə, bio-

loji varlıqlara, su resurslarına və əkinə yararlı torpaqlara, meşə 

massivlərinə münasibətlər yenidən formalaşdırılmalı, təkmilləş-

dirilməli və bu nemətlərin, resursların hər birindən dünya sivili-

zasiyasının inkişafı və dünya əhalisinin rifahının yaxşılaşdırıl-

ması, o cümlədən ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə 

maksimum səmərəli istifadə olunması vacib şərtlərdəndir.  
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Dünya dövlətləri hər bir kəndin, regionun ənənəvi və qədim 

məşğuliyyət növlərinin müasir aspektlərdən inkişafına, bu ərazi-

lərdə sivil həyat elementlərinin formalaşdırılmasına, burada ya-

şayanların təhsil və səhiyyə problemlərinə kompleks və sistemli 

yanaşmanı təmin etməlidir. Bu yerlərdən şəhərlərə axının qarşı-

sı inzibati metodlarla yox, iqtisadi-stimullaşdırıcı vasitələrlə və 

mexanizmlərlə həll olunmalıdır. Doğma yerlərə bağlılıq, bö-

yüyüb boya-başa çatdığı kəndlərin inkişafı, ərazilərin abadlığı, 

çox güman ki, bu yerlərdə yaşayanları daha çox maraqlandırır 

və onların əsas arzularındandır. Amma, bu incə məqamlar sosia-

l-iqtisadi inkişaf kontekstində daha ciddi, planlı və strateji sə-

viyyədə baxılmalı və elə bir şərait yaradılmalıdır ki, insanlar el-

obalarını, kəndlərini, kəndli təsərrüfatlarını ataraq iş və yaşayış 

dalınca şəhərlərə üz tutmasınlar.  

Digər tərəfdən, dünyada urbanizasiya proseslərinin intensiv-

ləşməsi, kənd əhalisinin sayının azalması, kəndlərdən şəhərlərə 

köçün davam etməsi gələcəkdə dünya əhalisinin mühüm kənd 

təsərrüfatı məhsulları, ərzaq və qida məhsulları ilə təmin edil-

məsində xeyli çətinliklər və problemlər yaradacaqdır. Bu pro-

blemlər artıq çoxdandır ki, urbanizasiya prosesləri intensivləş-

miş kənd ərazilərində özünü göstərməkdədir, bu yerlərdə ərzaq 

əlçatanlığı problemləri artmaqdadır. Yaxın 40 il ərzində isə bu 

problemlər daha da intensivləşəcəkdir, belə ki, dünya əhalisinin 
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daim artmaqda olan ərzaq məhsulları üzrə tələbatının ödənilmə-

si üçün ərzaq və qida məhsulları istehsalının mövcud potensial-

ları kifayət etməyəcəkdir. Bu baxımdan, urbanizasiyanın hazırkı 

tempini və inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, beynəlxalq 

təşkilatlar və dünya dövlətləri daha təsirli tədbirlərin axtarışın-

da və müəyyənləşdirilməsində qətiyyətli olmalı, təsirli tədbirlər 

görməlidirlər. Urbanizasiya proseslərinin mənfi fəsadlarının 

qarşısının alınmasına fövqəladə hal kimi baxılmalı və görülən 

tədbirlərin adekvatlığı da bu hala uyğun olmalıdır. 

 Müasir dövrün və yaxın perspektivlərin adekvatlığı, tələblə-

ri, prinsip və meyarları əsas götürülməklə, dünyanın mühüm ər-

zaq və qida məhsulları istehsalçıları regionlarının inkişafının 

gücləndirilməsi, kənd yerlərində və regionlarda yaşamaq və işlə-

məyin maksimum stimullaşdırılması tədbirləri həyata keçirilmə-

lidir. Bu ərazilərə sivilizasiyanın ən mühüm dəyərləri, yaxşı və 

tarazlı həyat şəraiti, infrastruktur potensialı gətirilməli, onların 

sosial-iqtisadi problemləri həll edilməli, sosial-iqtisadi fəallığın 

artırılması tədbirləri həyata keçirilməlidir. Kənd əhalisinin və 

burada yaşayıb-işləyənlərin torpaq və su resurslarına çıxışı 

asanlaşdırılmalı, onların mülkiyyət hüquqları təmin edilməli, 

kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sahələrinin in-

kişafına ciddi dövlət dəstəyi göstərilməlidir. 

 Dövlət kəndli təsərrüfatlarında yüksək məhsuldarlığa nail 
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olunması üçün bu təsərrüfatların texnoloji avadanlıqlara, yüksək 

texnologiyalara və həmçinin digər kənd təsərrüfatı texnikası və 

gübrələrinə də çıxışını xeyli sadələşdirməli və bu proseslərdə 

maraqlı tərəf kimi məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Region-

larda və kənd yerlərində torpaq fondlarının və xüsusilə əkinə 

yararlı torpaqların qeyri-bərabər bölgüsü və bu torpaqların bir 

hissəsinin daimi eroziyası, həmçinin əvvəldə qeyd etdiyimiz ki-

mi, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı ortaya çıxan çətinliklər bu yer-

lərdə ərzaq əlçatanlığı üçün əlavə problemlər yaratmışdır.  

Urbanizasiya sürətləndikcə əhali artımının təzyiqi açıq-aş-

kar hiss olunur. Bir tərəfdən, dövlət artmaqda olan əhalinin ər-

zaq əlçatanlığını təmin etməkdə xeyli çətinliklərlə üzləşirsə, dig-

ər tərəfdən işsizlik və yoxsulluğun səviyyəsi artır, torpaq çatış-

mazlığı və torpaq bölgüsündə ədalətsizlik halları çoxalır, bunlar-

la yanaşı yeni iş yerlərinin yaradılmasında çətinliklər ortaya çı-

xır, gizli işsizlik diqqət çəkir, iqtisadi fəallıq aşağı düşür və regio-

nun inkişaf potensialı kifayət qədər zəifləyir. Bu yerlərə investi-

siyaların yatırılıması da çətinləşir.  

Göstərilən amillər ciddi formada və sistemli şəkildə öyrənil-

məli, kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişafı proseslərinə 

davamlı şəkildə investisiyaların cəlbi mexanizmləri və stimullaş-

dırıcı alətləri tətbiq edilməlidir. Belə olduğu təqdirdə, kənd yer-

lərində iqtisadi fəallığın və xüsusilə kiçik biznes subyektlərinin 
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fəallığının artırılması hesabına yerli əmək resurslarından fəal is-

tifadəyə əlverişli mühit formalaşar və kənd yerlərində yaşayan-

ların iri şəhərlərə iş dalınca getməsi proseslərinin intensivliyinin 

azaldılması mümkünləşərdi. 

 Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı sahələrinin fəaliyyətinin 

canlandırılması kəndlərdə və regionlarda əlavə dəyər zənciri 

üzrə iqtisadi fəallığı gücləndirməyə imkan verər, nəticədə da-

vamlı ərzaq məhsulları istehsalı üçün güclü potensial formala-

şar, bu yerlərdə emal sənayesi müəssisələrinin  yaradılmasına 

marağı artırardı. Yerli resurslardan maksimum fəal istifadə, 

emal sahələrinin  yaradılması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılma-

sı, kəndli təsərrüfatlarının və fermerlərin fəallığının artırılması 

burada yaşayan insanların sosial-iqtisadi problemlərinin həlli 

üçün irəliyə atılmış mühüm addımlar kimi qiymətləndirilə bilər 

və insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında, onların 

gəlirlərinin artırılmasında və ərzaq əlçatanlığının təmin edilmə-

sində yeni imkanlar formalaşdırar.  

Digər tərəfdən, dünya ölkələrində kənd yerlərində və region-

larda sosial-iqtisadi inkişafın balanslaşdırılması, urbanizasiya 

prosesləri ilə bağlı problemlərin tarazlaşdırılması qlobal sə-

viyyədə ərzaq əlçatanlığı problemlərinin həllinə daha ciddi töh-

fələr verilməsi ilə nəticələnə bilər. Belə ki, urbanizasiya proses-

lərinin səngiməsi əmək ehtiyatlarının yerli səviyyədə səmərəli 
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istifadəsi ilə əvəzləndiyi təqdirdə, insanlar, fermer təsərrüfatları, 

bu yerlərdə məskunlaşan kənd əhalisi ənənəvi məşğulluq sahə-

lərində məhsuldar nəticələr göstərməklə davamlı ərzaq istehsalı 

proseslərinə müsbət təsir göstərəcəklər. Bundan əlavə, burada 

yaşayan insanların ərzaq problemlərinin həlli istiqamətində atı-

lan addımlar ümumölkə ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasının re-

allaşdırılmasında da müsbət amil kimi baxılmalıdır. 

 Proqnozlara görə, hələ 2025-ci ilə qədər olan dövr üçün 

dünyanın əksər regionlarında urbanizasiya problemləri ilə bağlı 

formalaşmış sosial-iqtisadi gərginlik əsasən davam edəcəkdir. 

Heç də təsadüfi deyildir ki, ötən 60 il ərzində urbanizasiya pro-

sesləri ilə bağlı miqrasiyanın böyük hissəsi kəndlərdən şəhərlə-

rə doğru baş verdiyindən, bu proseslərin bir sıra nəticələri ma-

raq doğurur. Dünya üzrə ümumi daxili məhsulun təxminən 97 

faizi sənaye və xidmətlər sektoruna aiddir, bununla bərabər 

dünyada iqtisadi fəal əhalinin 65 faizi əsasən sənaye və xidmət 

sektoru müəssisələrində cəmlənmişdir və məlum olduğu kimi, 

bu sahələrin əksər hissəsi şəhər ərazilərində yerləşir.  
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Şəkil 12. Urbanizasiya səviyyələrində sənaye və xidmətlərdə istehsal 

olunan ümumi daxili məhsulun həcmində, sənaye və xidməti işlə məşğul 

olan işçi qüvvəsinin həcmində dəyişikliklər. 

 

Şəkillərdən göründüyü kimi, baxılan dövr ərzində sənaye və 

xidmət sahələrində istehsalın və xidmətlərin səviyyəsi daimi 

olaraq artım dinamikası nümayiş etdirmişdir. Rəsmi məlumatla-

ra görə, 2000-ci ilin yekunu üzrə dünyanın ilk beş güclü iqtisa-

diyyatına malik ölkələr əhalisinin çox olduğu milyoner şəhərlə-
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rin 44 faizini əhatə edirdi və maraqlıdır ki, digər böyük şəhərlə-

rin, meqapolislərin əksəriyyəti dünyada iqtisadi gücünə görə ilk 

20-də yer almış növbəti 15 ölkələrə aid olmuşlar.  

Qeyd edək ki, urbanizasiya şəhər əhalisinin artımı ilə yanaşı, 

həm də onların qidalanma rejimləri və tələbatlarında dəyişiklik-

lərə səbəb olur. Baş verən proseslərə adekvat olaraq kənd təsər-

rüfatı sektoru sahələrinin, kəndli-fermer təsərrüfatlarının, ərzaq 

məhsulları üzrə tədarükçülərin və vasitəçilərin - diler və dist-

ribyuterlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi 

vacib şərtlər kimi ortaya çıxır. Bunların balanslaşdırılmış forma-

da nəzərə alınması, öz növbəsində şəhər və kənd yerlərində ər-

zaq əlçatanlığı ilə bağlı əsas maneələri aradan qaldırmaqda sə-

mərəli ola bilər.  

Qeyd edək ki, urbanizasiya prosesləri və bunlarla bağlı dəyi-

şikliklər dünya ölkələrində müxtəlifliyi ilə diqqət çəkir. Bu pro-

seslərdə olan fərqlər, ilk növbədə ölkələrin inkişaf səviyyəsi ilə 

bilavasitə bağlıdır. Məsələn, Argentina və Çində gözlənilən urba-

nizasiya dəyişikliklərinə Mavritaniya və Burkina Faso ilə oxşar 

baxılması və yaxud müqayisəsi birmənalı qarşılana bilməz. 

 Belə ki, bu ölkələr arasında sosial-iqtisadi inkişaf fərqləri ki-

fayət qədər fərqlidir. Digər tərəfdən, urbanizasiya prosesləri və 

urbanizasiyanın intensivləşməsi iri həcmdə maliyyə resursları 

tələb edir, bunlar isə adları qeyd olunan ölkələrin sonuncu iki-
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sində o qədər də ürəkaçan deyildir və bu baxımdan həmin ölkə-

lərdə şəhər əhalisinin artımı proseslərinin Argentina və Çindəki 

proseslərlə eyniləşdirilməsi qeyri-mümkündür. Buna görə də, 

dövlətlər urbanizasiya prosesləri ilə bağlı uzunmüddətli fəa-

liyyət strategiyasının hazırlanması və reallaşdırılmasında resurs 

təminatı, xüsusilə maliyyə təminatı amilini ciddi nəzərə almalı 

və bütün hallarda davamlı ərzaq məhsulları istehsalı imkanları-

nın obyektiv qiymətləndirilməsi və dəyərləndirilməsini mütləq 

şəkildə nəzarətdə saxlamalıdırlar.  

Amma, mövcud tendensiyalar və hazırlanmış  proqnozlar 

ümumiləşdirildikdə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, yaxın və 

uzaq perspektivdə əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə urbani-

zasiya prosesləri davam edəcəkdir, əvəzində isə əksər maliyyə 

resursları baxımından çətinlik çəkən ölkələrdə urbanizasiya 

proseslərinin intensivləşdirilməsi mümkün hesab edilmir. Digər 

tərəfdən, inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ölkələrdə ət və süd 

məhsulları, bitki yağları ilə təminatda gərginlik nisbi də olsa ar-

tacaqdır və bu istiqamətdə kalori tutumlu ərzaq məhsullarının 

istehsalına üstünlük verilməsi gözlənilir.  

Eyni zamanda, bu ölkələr tərəfindən ərzaq məhsullarının id-

xalı daha da artırılacaqdır. Artan şəhər əhalisinin mühüm qida 

və ərzaq məhsullarına tələbatının ödənilməsində də çətinliklər 

ortaya çıxacaqdır. Bunlarla əlaqədar olaraq daha çox emal pro-
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seslərində əldə edilmiş ərzaq və qida məhsullarından istifadə 

edilməsi proqnozlaşdırılır. Həmin ölkələrdə gəlirlərin səviyyə-

sindən və onların bölüşdürülməsindən asılı olaraq ərzaq məh-

sullarına ehtiyacın artacağını gözləmək olar.  

Qeyd edək ki, urbanizasiya proseslərinin dünya üzrə tenden-

siyaları və inkişaf xüsusiyyətləri, həmçinin səsləndirilən və əsas-

landırılan proqnozları urbanizasiya prosesləri nəticəsində əhali-

si artmağa başlayan şəhərlərin ətrafında və ya onlara yaxın kənd 

təsərrüfatı fəaliyyəti ərazilərinə ciddi təsir edəcəkdir. Belə ki, hi-

permarketlər şəbəkəsinin və transmilli korporasiyaların fəa-

liyyəti nəticəsində mühüm ərzaq məhsullarının emalı, tədarükü 

və istehlakçılara çatdırılması proseslərində əhəmiyyətli dəyişik-

liklər baş verəcəkdir.  

Əlavə dəyər zəncirləri üzrə davamlı ərzaq məhsulları isteh-

salının genişləndirilməsi sayəsində bu sahədə məhsuldarlığın 

artacağı və bunlarla əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatı sektoru sa-

hələrində işləyənlərin sayının azalması ilə nəticələnəcəkdir. Eyni 

zamanda, ərzaq məhsullarının bölüşdürülməsi və paylanması 

proseslərinin təşkili və reallaşdırılması ilə məşğul olan şəbəkə-

nin iştirakçı sahələrində, məsələn, nəqliyyat, topdansatış, avto-

matik satış maşınları, ərzaq paylanması və pərakəndə satış şəbə-

kələrində işləyənlərin sayının artacağı gözlənilir. Başqa bir amil 

- orta səviyyəli və orta gəlirli şəhər ailələri mühüm ərzaq məh-
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sullarını buzxanalarda saxlamağa üstünlük verir və bununla da 

ərzaq məhsulları üzrə tələbatda dəyişikliklərə yeni şərait forma-

laşdırılır.  

Qeyd edək ki, artıq bir neçə onillərdir ki, inkişaf etməkdə 

olan ölkələr davamlı şəkildə ərzaq məhsulları istehsalı sahələri-

nə iri məbləğdə investisiyalar yatırmaqda davam edirlər. Nəticə-

də, kənd təsərrüfatı sektoru sahələrində və aqro-sənaye kom-

pleksində geniş çeşiddə ərzaq məhsulları istehsalının uzunmüd-

dətli davamlı istehsalı üçün ciddi zəmin yaradılıb. Bu tədbirlərin 

əsasında, ilk növbədə artan şəhər əhalisinin ərzaq tələbatının 

ödənilməsi yer almışdır. Bunlarla yanaşı, yüksək gəlirli şəhər sa-

kinlərinin və ya turistlərin ərzaq məhsullarına yüksək səviyyəli 

tələbatının artması ilə bağlı olaraq, yerli fermerlər və digər ər-

zaq məhsulları istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri 

üçün də əlverişli şərait yaranır.  

Bu proseslərdə ərzaq məhsullarının maya dəyərinin opti-

mallığı və onların tədarükü, istehlakçılara çatdırılması xərcləri-

nin minimum səviyyədə tənzimlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Belə ki, yanacaq resurslarının və enerjidaşıyıcılarının qiy-

mətlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq nəqliyyat və logistika 

xərclərinin, həmçinin digər əvvəlcədən planlaşdırılmayan xərc-

lərin artması hesabına ərzaq əlçatanlığı üçün təhlükələr yarana 

bilər.  
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, emalı, əldə olun-

muş mühüm ərzaq və qida məhsullarının ilboyu sabit şəkildə 

bölüşdürmə məntəqələrinə və istehlakçılara çatdırılması pro-

blemləri dünya ölkələri tərəfindən müxtəlif səviyyələrdə reallaş-

dırılır və bunlarla əlaqədar problemlər iqtisadi inkişaf - maliyyə 

baxımından zəif olan ölkələrdə kəskin olaraq qalmaqdadır. Mə-

sələn, Afrikada nisbətən yoxsul ölkələrdə ərzaq məhsullarının 

davamlı şəkildə istehsalı və onların istehlakçılara çatdırılması 

problemlərinin həll edilməsində ciddi irəliləyişlərə nail olmağın 

nə vaxt baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq heç də asan deyildir. 

 Bundan əlavə, həm zəngin,  həm də inkişaf etməyən az və or-

ta gəlirli dövlətlərdə şəhər əhalisinin böyük bir hissəsinin gəlirlə-

ri o qədər azdır ki, onlar elementar qida ehtiyaclarını qarşılama-

qda belə çətinlik çəkirlər. Şəhər ərazilərinin genişlənməsi ilə bağlı 

olaraq, kənd təsərrüfatı sektorunun sərəncamında olan torpaq 

sahələrinin müəyyən hissəsi bu şəhərlərin ərazisinə daxil edilir, 

bunlar isə öz növbəsində torpaq bazarlarında əhəmiyyətli dəyi-

şikliklərə səbəb olur, bu torpaqların sonrakı proseslərdə ərzaq 

məhsulları istehsalı dövriyyəsindən çıxarılması ilə nəticələnir.  

Təəssüf ki, əksər hallarda kənd təsərrüfatının sərəncamında 

olan torpaqların dövriyyədən qeyri-məqsədlər üçün çıxarılması 

proseslərinə nəzarət mexanizmləri zəifdir. Digər tərəfdən, tor-

paqların istifadəsində bir çox hallarda əmlak maraqları üzərində 
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qurulan münasibətlər sui-istifadə hallarına yol açır, torpaqlar-

dan təyinatı üzrə istifadə olunmur. Amma, reallıqdan baxdıqda 

şəhərlərin də inkişafı, genişlənməsi vacibdir, onların təsərrüfat 

sxemləri dəqiq, ahəngdar, sabit işləməlidir. Hazırda dünyada 

əhəmiyyətli şəhərlər kimi formalaşan şəhərlərin əksəriyyəti hələ 

şəhər təsərrüfatı, nəqliyyat, digər müasir vasitələr olmadığı neçə 

yüz il əvvəllər öz şəhərlərinin təminatını, infrastrukturunu qur-

mağa nail olmuşlar. Mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin olmadığı 

dövrlərdə də şəhərlərdə yaşayan insanların ərzaq və kənd təsər-

rüfatı təchizatı problemləri mövcud idi və onların həlli üçün təd-

birlər görülürdü. Bütün bunlar o anlama gəlmir ki, müasir döv-

rdə iri şəhərlərdə əhalinin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları 

ilə təminatı təşkil olunmamışdır. Bu istiqamətlərdə görülən işlə-

rin təkmilləşdirilməsi, müasir qlobal çağırışlar nəzərə alınmaqla 

həyata keçirilməsi vacibdir.  

İri şəhərlərin sənaye potensialından maksimum istifadə et-

məklə bərabər, ətraf mühitə  dəyən zərərlərə də ciddi diqqət yeti-

rilməlidir, onların azaldılmasına zəruri olan əsaslı kapital qoyulu-

şu diqqətdən qaçırılmamalıdır. Ərzaq təchizatı zənciri üzrə isə 

tədbirlər kəndlərin və regionların boşaldılması hesabına yox, on-

ların daha da gücləndirilməsi, iqtisadi fəallığının artırılması hesa-

bına həyata keçirilməlidir. Müasir dövrün tələblərinə adekvat 

olaraq, şəhər əhalisinin davamlı formada ərzaq məhsulları ilə tə-
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min edilməsi üçün tədbirlərin səmərəliliyi təmin olunmalıdır. 

 Ümumiyyətlə, şəhər və kənd arasındakı qarşılıqlı münasi-

bətlərə və qarşılıqlı təsir trayektoriyalarına daha həssas və 

obyektivliklə yanaşılmalıdır. Çox hallarda kənd təsərrüfatı tor-

paqlarının şəhər ərazilərinin genişləndirilməsi üçün zərərli ol-

ması haqqında iddialar və mülahizələr şişirdilir. Hökumətlər şə-

hərlərin inkişafı üçün  tələb olunan torpaq sahələrini və əraziləri 

ayırmağa məcburdurlar və onlar bunu etməlidirlər. Bu, obyektiv 

zərurətdən irəli gəlir.  

Amma, elə etmək lazımdır ki, infrastrukturun və mənzil fon-

dunun genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan bu ərazilərdən 

qeyri-təyinatlar üzrə istifadəyə yol verilməsin və əlavə problem-

lər yaradılmasın. Qeyd edək ki, Yer kürəsinin quru səthinin təx-

minən 25 faizi əkilən torpaqlardan ibarətdir. Şübhəsiz, şəhərlə-

rin inkişafı və onların genişlənməsi, həmçinin yeni şəhərlərin sa-

lınması ilə əlaqədar olaraq əkinə yararlı torpaq sahələrinin azal-

ması prosesləri daha da intensivləşəcəkdir. Əslində, şəhərlərin 

genişlənməsinin yeganə səbəbi urbanizasiya və urbanizasiya ilə 

bağlı problemlər deyildir.  

Belə ki, şəhərlərdə intensiv inkişaf və şəhər əhalisinin sıxlığı-

nın azaldılması üçün görülən tədbirlər də şəhərlərin mövcud 

ərazilərinin genişləndirilməsini şərtləndirir və tələb edir. Amma, 

etiraf etmək lazımdır ki, urbanizasiya prosesləri kənd ərazilərin-
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də və regionlarda iqtisadi fəallığı zəiflədir, yeni tikililəri azaldır 

və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının, mühüm ərzaq və qi-

da növləri ehtiyatlarının yaradılmasının intensivliyini məhdud-

laşdırır. 

 Digər tərəfdən, şəhərlərin genişlənməsi və şəhər əhalisinin 

artması ilə əlaqədar olaraq, əsas qida məhsullarından biri olan 

ət məhsuluna tələbat əhəmiyyətli səviyyədə artır. Belə ki, şəhər 

və kənd əhalisi arasındakı nisbətin dəyişməsi öz növbəsində qi-

dalanma dəyişikliklərinə və qida rejimlərinin müxtəlifliyinə gəti-

rib çıxarır. Məlumdur ki,  qidalanma kənd və şəhər ərazilərində 

fərqlidir və adambaşına düşən ətin istifadəsi şəhər ərazilərində 

daha yüksəkdir. 

Bununla belə, urbanizasiya və ərzaq qiymətləri arasında əla-

qələrin öyrənilməsi və obyektiv qiymətləndirilməsi göstərmişdir 

ki,  ətdən istifadənin səviyyəsinin şəhərdə yüksək olması urbani-

zasiya və ya şəhər həyatı mühitinin təsirinin nəticəsi deyildir. 

Bütün bunlar əhalinin əldə etdiyi qazanc və gəlirlərlə bilavasitə 

bağlıdır. Belə ki, şəhər əhalisi daha çox iş yerlərinə malikdir, 

əmək haqqı da yüksəkdir, bu baxımdan şəhərdə gəlirlərin 

yüksək olması təbiidir. Bunun nəticəsində şəhər əhalisi daha çox 

qida məhsulları, o cümlədən ət istehlak etmək imkanına malik-

dir. Məsələn, kasıb ölkələrdən biri olan Şri Lankada ölkənin 

müxtəlif hissələrində hər bir ailəyə düşən ət istifadəsi xərclərin-
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də əhəmiyyətli fərqlər vardır,  ancaq orta gəlirdəki dəyişiklikləri 

nəzərə alsaq, şəhər və kənd ailələri arasındakı fərqlər qeyri-bə-

rabər şəkildədir. Və yaxud, Vyetnamda 1993-2004-cü illər üzrə 

statistik məlumatların təhlili göstərmişdir ki, istehlakın səviyyə-

sinə urbanizasiya və yaxud, şəhər həyatının təsiri yox, əhalinin 

gəlirlərinin təsiri əsas amil olmuşdur.  

Təsadüfi deyildir ki, bu dövrdə ölkənin bütün regionlarında 

gəlirlərin sürətlə qalxması nəticəsində əhalinin həyat şəraitinin 

yaxşılaşması, daha yüksək keyfiyyətə malik ərzaq və qida məh-

sullarından istifadə edilməsi proseslərinin intensivləşməsi 

müşahidə olunmuşdur. Amma, bununla belə, dünyanın əksər şə-

hərlərində şəhərətrafı kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı ilə 

məşğul olan təsərrüfatlara inam yüksək olaraq qalmaqdadır. 

Milyonlarla şəhər sakinləri ərzaq istehlakının əhəmiyyətli hissə-

sinin şəhərətrafı fermer təsərrüfatları hesabına ödənilməsində 

maraqlıdırlar və onlar bundan məmnundurlar.  

Məsələn, Şərqi Afrikanın şəhər mərkəzlərində 1990-cı illər-

də aparılmış bir sıra araşdırmalar göstərmişdir ki,  əhalinin 17-

36 faizi kənd təsərrüfatı məhsulları becərməklə və mal-qara sax-

lamaqla məşğuldurlar. Bu kimi amillər isə öz növbəsində şəhər 

təsərrüfatçıları arasında müxtəlifliyi ortaya çıxarmışdır. Məsə-

lən, Dar əs Salamda müəllimlər, tələbələr, qeyri-müntəzəm işlə-

yən fəhlələr, işsizlər özlərinin ərzaq əlçatanlığını və davamlı şə-
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kildə ərzaq məhsulları ilə təminetmə məsələlərini həll etməkdə 

şəhəryanı təsərrüfatlara daha çox üstünlük verirlər. Burada gə-

lirlərin səviyyəsinin az olması da əsas amil kimi qiymətləndirilə 

bilər və nəticədə şəhər və şəhərətrafı kənd təsərrüfatı məhsulla-

rı, ərzaq və qida emalı müəssisələri insanların ərzaq əlçatan-

lığında mühüm funksiyalara malikdir. Bu heç də bütün şəhərlərə 

xas olan cəhətlər deyildir, belə ki, bir çox dünya şəhərlərində az-

təminatlı əhali qrupları üçün ərzaq əlçatanlığının gücləndirilmə-

si məqsədi ilə tələb olunan şəhərətrafı torpaq sahələrinin əldə 

edilməsi çətin proseslərdəndir, yəni faktiki olaraq bu məqsədlər 

üçün torpaq ayrılması, kənd təsərrüfatı sahələrinin və ərzaq 

məhsullarının istehsalının təşkili qeyri-mümkündür.  

Urbanizasiyanın geniş şəkildə iqtisadi inkişafla əlaqələndiril-

məsinə baxmayaraq, zəif qidalanma ilə üzləşən şəhər sakinləri-

nin həcminin bütün dövlətlərdə azaldılmasına nail olunmamış-

dır və hələ də şəhərdə yaşayan milyonlarla insan zəif qidalanır, 

aclıqdan əziyyət çəkirlər. Məsələn, Səhraaltı Afrikada yerləşən 

10 dövlətin təhlili göstərmişdir ki,  enerji çatışmazlığı ilə üzləşən 

şəhərlərin əhalisinin heç də az olmayan hissəsi ərzaq əlçatanlığı 

baxımından əziyyər çəkirlər. Və yaxud, dünyada nisbətən az gə-

lirli 12-18 ölkədə şəhər ərazilərində ərzaq-enerji çatışmazlıqları 

demək olar ki, kənd əraziləri ilə nisbətdə eyni və ya nisbətən 

yüksəkdir, halbuki, şəhər əhalisinin gəlirləri kənd yerlərində ya-
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şayanlara görə yüksək olmuşdur.  

Qeyd edək ki, 2007-ci ildə və 2008-ci ilin əvvəllərində 

dünyada ərzaq məhsulları üzrə xərclərin sürətli artımı şəhərlər-

də yaşayan yoxsulların qiymət artımlarının ciddi təsirlərinə mə-

ruz qalması ilə nəticələnmişdir. 2008-ci ilin ortalarından başlay-

araq qiymətlərdə müəyyən azalma olmasına baxmayaraq, dün-

yanın əksər mütəxəssisləri belə hesab edirlər ki, qiymətlərin ha-

zırkı səviyyəsi 2000-ci ildəki səviyyəyə düşməyəcəkdir. Belə ki, 

dünyada enerji resurslarının, qarğıdalı kimi mühüm ərzaq məh-

sulunun, həmçinin bir sıra digər ərzaq və qida növlərinin, o 

cümlədən benzinin qiyməti qalxmaqda davam edir. 

 Bundan əlavə, torpaq və su ehtiyatlarından istifadə getdikcə 

çətinləşir, çünki bu resursların çatışmazlığı bütün dünya ölkələri 

üçün xarakterikdir. Eyni zamanda, intensivləşməkdə olan iqlim 

dəyişikliyi prosesləri də ərzaq məhsulları istehsalına təzyiqləri ar-

tırmaqda davam edir. Bunlarla yanaşı, bir sıra amillər də diqqətçə-

kəndir. Latın Amerikası, həmçinin bir sıra Asiya və Afrika ölkələ-

rində yaşamaq şəraiti baxımından zərərli olan və zəhərli maddə-

lərlə həddindən çox çirklənmiş ərazilərdə son onilliklərdə aparıl-

mış tədbirlər nəticəsində yeni doğulmuş körpələrin və uşaqların 

ölüm faizinin nisbətən azalması, bununla bərabər bu ərazilərdə or-

ta yaşama müddətinin artması qidalanma proseslərinin təkmilləş-

dirilməsindən və onun tərkibinin zənginləşdirilməsindən xəbər 
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verir. Bəzi ölkələrdə azgəlirli ailələrə davamlı şəkildə kiçik miqdar-

da da olsa nağd pul  yardımlarının edilməsi (məsələn, Braziliyada 

“Bolsa Familia” layihəsi) və ya müəyyən miqdarda əsas  ərzaqların 

xərclərinin bir hissəsinin dövlət   tərəfindən  ödənilməsi aclıq və 

zəif  qidalanma  hallarını  nisbətən  azaltmışdır. 

Dünyanın şəhər əhalisinin təxminən yarısı əhalisi yarım mil-

yondan az olan şəhər mərkəzlərində yaşayır və bu, 20000-dən 

az sakini olan şəhər mərkəzlərində əhəmiyyətli rəqəmdir. Kənd 

təsərrüfatı zonalarında yerləşən bu kiçik şəhər mərkəzləri regi-

onda inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsində və regiona inve-

stisiyaların cəlbində əhəmiyyətli rol oynayırlar. Bundan əlavə, 

bu şəhərlər şəhər əhalisi ilə yanaşı, yaxın kəndlərin əhalisinə sə-

hiyyə və təhsil kimi əsas xidmətlərin təmin edilməsində önəmli 

rola malikdirlər. Yaxınlarda yerləşən kənd ərazilərində yetişdiri-

lən ərzaq məhsullarının əksəriyyəti məhz bu şəhərlərin bazarla-

rına çıxarılır, topdansatış və pərakəndə ticarət mərkəzlərinə 

ötürülür, bir sözlə, şəhər əhalisinin ərzaq əlçatanlığına əlavə 

töhfələr verilir. Bu kənd ərazilərində yerləşən kiçik müəssisələr, 

fermer təsərrüfatları təzə meyvə-tərəvəz və digər ərzaq məhsul-

larını operativ olaraq davamlı şəkildə bazarlara çıxarmaqla nis-

bətən iri ticarət firmaları ilə rəqabət apara bilirlər. Amma, bütün 

bunlarla bərabər, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi 

təşəbbüsləri kənddən şəhərə miqrasiyanı əhəmiyyətli dərəcədə 
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azaltmır, əslində kənd ərazilərində səmərəli inkişaf prosesləri-

nin getməsi və sürətlənməsi fermer və kəndli təsərrüfatlarının 

inkişafına müsbət təsir göstərir, belə ki, onların istehsal etdiyi 

mal və xidmətlərə tələbat artmaqda davam edir.  

Qeyd edək ki, dünyanın əksər az və orta gəlirli ölkələrində 

iqtisadi inkişaf proseslərinin davam etdiyi dövrlərdə urbaniza-

siyanın səviyyəsinin artmağa davam edəcəyi gözlənilir. Bu döv-

lətlər arasında daha çox iqtisadi və maliyyə potensialına malik 

olan ölkələrdə şəhərləşmə proseslərinin intensivləşəcəyi, şəhər 

əhalisinin kənd əhalisinə nisbətən artmaqda davam edəcəyi pro-

qnozlaşdırılır. Belə olduğu təqdirdə, həm də ölkə əhalisinin gə-

lirlərinin artdığı və sabitləşdiyi şəraitdə urbanizasiya prosesləri-

ni tənzimləmək və dayandırmaq üçün əlverişli şəraitin yaranma-

sı diqqət çəkir. Əksinə, iqtisadi inkişaf baxımından problemlərlə 

üzləşən, yüksək nəticələr əldə etməkdə potensialı zəif olan və 

əsasən az, orta gəlirli ölkələrdə isə urbanizasiya prosesləri kiçik 

həcmdə olmaqla davam edəcəkdir. Bu halda, urbanizasiya pro-

seslərinin tənzimlənməsi imkanları da diqqət çəkir. Belə ki, baş 

verən fövqəladə vəziyyət şəraitində urbanizasiya proseslərini 

tənzimləmək üçün dövlət kənd təsərrüfatı,  meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıqla məşğul olan əhalinin sayının artırılması vasitəsilə 

deurbanizasiya proseslərini genişləndirə bilər. Ancaq bu zaman, 

şəhər yoxsullarının hələ də kənd ərazilərində onlara məşğu-
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liyyət tapmaqda və xidmətlərdən yararlanmaqda dərhal inteqra-

siya olmalarına imkan verən əlaqələrin mövcudluğu əsas şərt-

lərdən biri kimi xarakterizə olunur.  

Qeyd edək ki, dünyada iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq, 

mümkün təsirləri, xüsusi ilə mənfi təsirlərin əhatəsini əvvəlcə-

dən proqnozlaşdırmaq və təxmin etmək kifayət qədər çətin mə-

sələdir. Belə ki, bütün bunlar müasir dövrdə və bundan sonrakı 

uzunmüddətli dövr üçün dünya dövlətlərinin qlobal vədlərinin 

hansı səviyyədə yerinə yetirilməsindən və ölkələrarası əmək-

daşlığın səmərəliliyindən bilavasitə asılı olacaqdır. 

 Xüsusilə, qlobal iqlim dəyişiklikləri nəticəsində geni dəyişdi-

rilmiş istehsalın və ozon qatında dəliklərin artması prosesləri-

nin intensivləşəcəyi gözlənilir. İstilikxanalarda istifadə olunan 

civə tərkibli işıq lampaları təkcə ətraf mühitə deyil, eyni zaman-

da insan orqanizminə ciddi zərərlər vermək iqtidarındadır. Nə-

ticədə, insanların ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq məhsulları ilə qi-

dalanmasında əngəllərin artması gözlənilir. 

 Bunlarla əlaqədar olaraq, dünyada davam edən ərzaq təhlü-

kəsizliyi probleminin həllində əhəmiyyətli nəticələrin əldə edil-

məsinin mürəkkəb olacağı proqnozlaşdırılır. Davamlı şəkildə ər-

zaq məhsulları istehsalının təşkili və ərzaq əlçatanlığının təmin 

edilməsi tədbirləri azgəlirli ölkələr və bu ölkələrdə yerləşən şə-

hər əhalisi üçün daha böyük risklərlə üzləşə bilər.   
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Qlobal iqlim dəyişikliyinin ərzaq əlçatanlığına təsirinin 

 optimallaşdırılması 

Qlobal iqlim dəyişikliyinin şəhər və kənd əhalisinə təsiri mə-

sələlərini şəhər-kənd əlaqələrinin qarşılıqlı formada baxılması 

və qiymətləndirilməsi yolu ilə daha aydın təsəvvür etmək müm-

kündür. Belə ki, iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq kənd təsər-

rüfatı sektoru sahələrində ərzaq məhsulları istehsalının qeyri-sa-

bitliyi və yaxud şəhər əhalisinin istehsal olunan məhsulların-ər-

zağın əldə edilməsində üzləşəcəyi çətinliklər, qiymətlərin dəyiş-

kənliyi kifayət qədər diqqət çəkir. Şəhərlərdə isə iqlim dəyişikliyi 

təsirləri nəticəsində ərzaq əlçatanlığının qeyri-sabitliyi, kəndlərlə 

əlaqələrin nisbətən zəifləməsi ilə paralel olaraq, şəhərlər tərəfin-

dən yaxınlıqdakı kəndlərə, onların əhalisinə, kəndli müəssisələrə, 

fermer təsərrüfatlarına göstərilən xidmətlərin həcmi azalacaq və 

digər təminat məsələlərində problemlər artacaqdır.  

Qeyd edək ki, proqnozlara görə, milyonlarla şəhər əhalisi ha-

zırkı və gözlənilən gələcək iqlim dəyişikliyinin birbaşa və dolayı 

təsirlərinə məruz qalma təhlükəsi ilə üzləşməkdədirlər. Məsələn, 

dünyanın müxtəlif regionlarında, xüsusi ilə, okeanlarda   tez-tez 

təkrarlanan təhlükələr və dağıdıcı qasırğalar, daşqınlar və istilik 

dalğaları,  təmiz su və ərzaq təminatı ilə bağlı məhdudiyyətlər, su,  

ərzaq və digər vasitələrlə insanların kütləvi şəkildə yoluxduğu 

xəstəliklərin ortaya çıxardığı təhlükəli risklər dünya ictimaiyyəti-
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ni və dövlətlərini, insanları davamlı şəkildə narahat etməkdədir.  

Dünya şəhərlərində az və orta gəlirlərlə yaşayan insanlar bu 

problemlərdən və təhlükələrdən daha çox əziyyət çəkməkdədir-

lər. Maliyyə resursları məhdud olan ölkələrdə bu qlobal pro-

blemlərə qarşı görülən tədbirlər gözlənilən təhlükə risklərinə 

adekvat deyildir və əhalini həmin risklərdən qorumaqda ciddi 

problemlərin olacağı gözlənilir. Qlobal iqlim dəyişiklikləri və is-

tiləşmə şəhər infrastrukturunun yenilənməsini, təkmilləşdiril-

məsini və daha güclü xüsusiyyətlərə malik tikinti materialların-

dan istifadə edilməklə mənzil fondunun yenilənməsini, yaşayış 

massivlərinin salınmasını, xidmətlərin səviyyəsinin qaldırılması-

nı və ərzaq əlçatanlığı üçün kompleks tədbirlərin görülməsini 

şərtləndirir. Əksinə, zəngin ölkələrdə şəhər əhalisi belə fərz 

edirlər ki, rəqabət qabiliyyətli güclü müəssisələr, etibarlı infra-

struktur şəbəkəsi, yüksək texnologiyalar əsaslı avadanlıqlar və 

qurğular, mükəmməl qanunvericilik bazası, intizam, səmərəli 

idarəetmə sistemi, mümkün ehtiyatlar və bol resurslar onları iq-

lim dəyişiklikləri ilə ortaya çıxmış yeni hava şəraitindən və pro-

blemlərdən qorumaq iqtidarındadır və bu potensialın gücləndi-

rilməsi prosesləri bundan sonra daha da intensivləşəcəkdir. Bu 

ölkələrdəki standartların səviyyəsi də az əhəmiyyət kəsb etmir. 

Tikinti,  səhiyyə və təhlükəsizlik tələblərinə yüksək səviyyədə 

cavab verən binalar və infrastruktur şəbəkəsi iqlim dəyişikliklə-
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ri şəraitinə uyğunlaşdırılmaqda davam etdiriləcəkdir. 

 Bundan əlavə, güman edilir ki, inkişaf etmiş güclü dünya öl-

kələrində şəhər planlaşdırması,  torpaqdan istifadə halları, tikin-

ti və infrastruktur standartları iqlim dəyişikliyinin ortaya çıxara 

biləcəyi hər hansı yeni və ya kəskin risklərə uyğunlaşdırılacaq, 

özəl sektor investisiyalarını artıracaq, sığorta faizləri və dərəcə-

ləri gözlənilən risklərə adekvat olaraq dəyişdiriləcək və bütün 

bunlara dövlətlər tərəfindən əlavə dəstək mexanizmləri tətbiq 

ediləcəkdir. Lakin az və orta gəlirli dövlətlərdə şəhər əhalisinin 

əksəriyyəti yuxarıda qeyd edilən tələblərə cavab verən resurslar-

dan, imkanlardan və şəraitdən məhrumdurlar. Bu səbəbdən, qlo-

bal iqlim dəyişikliklərinin fəsadları artdıqca bu tip ölkələrdə şə-

hər əhalisi daha böyük risklərə məruz qalacaqlar. Baş verən fəla-

kətlər və dağıntılar şəhərdə yaşayan az təminatlı və az gəlirli ailə-

lərə daha çox mənfi təsir göstərir, belə ki, onların gəlir 

götürdükləri və qazanc əldə etdikləri sahələrin fəaliyyəti dayanır. 

Xüsusi ilə, konkret məvaciblərdən asılı olan insanlar iqlim dəyi-

şiklikləri səbəbindən baş verə biləcək ərzaq qıtlığından və 

mühüm ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artımından ciddi risk-

lərlə üzləşəcəklər. Qlobal iqlim dəyişiklikləri təkcə şəhər əhalisinə 

yox, bir çox istiqamətlərdə mənfi təsirlər göstərəcəkdir.  

BMT-nin məlumatına görə, son 150 ildə 2007-ci il ən isti il 

kimi yadda qalmışdır və temperatur 1 dərəcə yüksəlmişdir. Əgər 
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temperatur bu templə artarsa, onda 2050-ci ilə qədər olan döv-

rdə temperatur 2-2,5 dərəcə yüksələcəkdir. Bu templə istiləşmə 

2100-cü ildə 6 dərəcəyə qədər artacaqdır. Buzlaqların əriməsi 

nəticəsində isə dünya okeanlarının hazırkı su səviyyəsi 70-80 

santimetr artacaqdır, bu isə sahilyanı yaşayış massivlərinin əhə-

miyyətli hissəsinin su altında qalması anlamına gəlir.  

Ən ciddi problemlər istilik effekti yaradan qazların atmosfe-

rə buraxılması ilə əlaqədardır. Belə ki, İqlim Dəyişmələri üzrə 

Beynəlxalq Komissiyanın hazırladığı hesabatlara əsasən, qeyd 

etmək olar ki, XXI əsrin sonunda atmosferə buraxılan karbon qa-

zının həcminin 2 dəfə artması səbəbindən qlobal istiləşmənin 

2,5 °C və bəlkə də 5,8-6 °C olacağı gözlənilir.  

Buna görə də, dünya dövlətləri 1997-ci il dekabrın 11-də Yapo-

niyanın Kioto şəhərində qəbul olunan Kioto Protokolu üzrə razı-

laşmalara əsasən qlobal istiləşməyə səbəb olan istixana qazlarının 

atmosferə buraxılmasının məhdudlaşdırılması üzrə tələbləri ciddi 

şəkildə nəzarətdə saxlamalı, gecikdirilmədən zəruri tədbirlər gör-

məli və beynəlxalq təşkilatlarla, digər dünya ölkələri ilə bu sahədə 

əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər. Bundan əlavə, BMT-nin İqlim 

Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Paris Razılaşmasına 

əsasən ölkələr iqlim dəyişmələri ilə bağlı olaraq atmosferə atılan 

istilik effekti yaradan qazların emissiya mənbələri, səviyyəsi və on-

ların azaldılması istiqamətində hesabatlar hazırlamalı, təqdim et-
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məli və adekvat tədbirlər görməlidirlər. Paris Razılaşmasına əsa-

sən, 2020-ci ildən başlayaraq, sənaye baxımından güclü inkişaf et-

miş dünya ölkələri qlobal iqlim dəyişikliyinin mənfi nəticələri ilə 

mübarizədə çətinlik çəkən iqtisadi cəhətdən nisbətən zəif olan öl-

kələrə dəstək məqsədi ilə hər il 100 mlrd. dollar vəsait ayırmalıdır-

lar. Bundan əlavə, 2050-ci ilədək olan dövr üçün iqlim dəyişikliklə-

ri ilə bağlı daimi yaşayış yerlərindən insanların köçetmə prosesləri 

intensiv olaraq qalacaqdır və 200 milyona qədər insanın “ekoloji 

qaçqın” statusunda başqa yerlərə köçməsi proqnozlaşdırılır. 

Şübhəsiz, bu qədər insanın həyat şəraitinin yenidən normal-

laşdırılması, onların ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi əlavə 

tədbirlərin əhatəsinin genişləndirilməsini tələb edəcəkdir. İqlim 

dəyişiklikləri kənd ərazilərində və kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın geniş həcmdə yetişdirildiyi, istehsal olunduğu regionlarda 

lokal şəkildə kiçik şəhərlərin yaranmasını da sürətləndirəcəkdir 

və bu tip şəhərlər kənd regionlarında yaşayanların, fermer və 

kəndli təsərrüfatı ailələrinin müxtəlif sənaye və geyim malları ilə 

təminatında, həmçinin çoxlu sayda xidmətlərin göstərilməsində, 

əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi səhiyyə və təhsillə bağlı problemlə-

rin həll edilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqlar.  

Qeyd edək ki, hazırda dünyanın bir çox bölgələrində, məsə-

lən, Afrika, Latın Amerikası və Asiyanın bir sıra ölkələrində aztə-

minatlı şəhər əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi vətəndaş müharibə-
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ləri, konfliktlər, toqquşmalar, daşqınlar və digər fəlakətlər səbə-

bindən köç edib gələnlərdir. Bu insanların böyük hissəsi şəhər 

ərazilərinə köçməklə özlərinin əvvəlki yaşadıqları yurdlarını, 

yerli nemətləri və resurslarını atıb gəliblər. Onların təzədən dig-

ər yerlərə köçməsi və yaxud köçürülməsi proseslərində yerli 

icmalara uyğunlaşması üçün uzunmüddətli vaxt tələb oluna bi-

lər. Məsələ burasındadır ki, beynəlxalq qurumlar və hökumətlər 

arasında miqrasiya böhranı üzrə ciddi ziddiyyətlərin olması sə-

bəbindən gələcəkdə az gəlirli və az təminatlı yoxsul ölkələrdən 

gələn miqrantların yerləşdirilməsi problemləri və istixana qazla-

rının azaldılması üzrə razılaşmalarda, onların yerinə yetirilmə-

sində ziddiyyətlər daha da çoxalacaqdır. 

 Bu baxımdan, dünya dövlətləri və beynəlxalq qurumlar gecik-

mədən ən azından 2050-ci ilədək olan dövr üçün qlobal iqlim dəyi-

şiklikləri ilə bağlı məsələləri daha konseptual və kompleks şəkildə 

araşdırmalı, öyrənməli, strateji hədəflərə çatmaqda dünya ölkələ-

rinin, xüsusilə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin səylərinin birləşdi-

rilməsinə nail olunmalı, təsirli tədbirlər görülməlidir.  

 

Ərzaq əlçatanlığının gücləndirilməsində biznes- 

elm-təhsil üçbucağının rolu 

İqlim dəyişiklikləri, qlobal tendensiyalar, qlobal problemlər 

və bunlarla bağlı artan çoxsaylı problemlər, o cümlədən ərzaq 
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təhlükəsizliyi məsələləri və ərzaq əlçatanlığı problemləri biznes-

elm-təhsil üçbucağının potensialından maksimum səmərəli isti-

fadəni şərtləndirir. Şübhəsiz, bu istiqamətlərdə yığılmış çoxlu 

sayda problemlərin fundamental araşdırılması, öyrənilməsi, iq-

lim dəyişikliklərinin xüsusiyyətlərinin elmi dəlillərlə sübuta ye-

tirilməsi və açıqlanması, onun ərzaq əlçatanlığına təsirinin araş-

dırılması, problemlərin üzə çıxarılması, onların həlli yollarının 

əsas mexanizmlərinin və alətlərinin müəyyənləşdirilməsi vacib 

məsələlər kimi diqqət çəkir. 

İqlim dəyişikliklərinin formalaşdığı yeni şəraitdə ərzaq məh-

sulları istehsalının sabit təşkili, ərzaq istehsalının intensivləşdiril-

məsi, ərzaq məhsullarının və digər mühüm qida növlərinin ehti-

yatlarının yaradılması, bölüşdürülməsi, son istehlakçılara çatdı-

rılması, yoxsul və aztəminatlı insanların ərzaq əlçatanlığının tə-

min edilməsi tədbirləri reallaşdırılmalıdır. Elmi cəmiyyət bütün 

bunlarla bərabər sistemli və davamlı tədqiqatlar aparmalı, istixa-

nalardan ayrılan karbon qazlarının həcminin azaldılması istiqa-

mətində fundamental araşdırmaları və resurslardan səmərəli isti-

fadəni təmin etməklə, ərzaq resursları üzrə israfçılığın azaldılma-

sı yollarını müəyyənləşdirməklə, sağlam qidalanma rejimlərini iş-

ləyib hazırlamaqla dünya əhalisinin ərzaq əlçatanlığının təmin 

olunmasında əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirməlidir. 

Dünyada yoxsulluğun və kasıbçılığın səviyyəsinin azaldılma-



450 

 

sı istiqamətində beynəlxalq təşkilatların və dünya ölkələrinin bi-

rgə səmərəli fəaliyyətinin təşkilində fundamental elmi yanaşma-

ların, əldə olunmuş elmi nəticələrin, mövcud problemlər üzrə el-

mi sübutların və ciddi elmi dəlillərin mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Əslində elmi yanaşmalar və elmi dəlillər bu istiqamətdə biznesin 

səylərini və imkanlarını da səfərbər edir, istiqamətləndirir, bu 

sahədə yeni bilgilərin toplanmasını, ümumiləşdirilməsini, alın-

mış nəticələr üzrə adekvat tədbirlərin hazırlanmasını, bilik və 

informasiyalar vasitəsilə insanların maarifləndirilməsini şərt-

ləndirir, mümkün edir. İnsanların yaşaması və normal fəaliyyət 

göstərməsinə, sağlam həyat tərzi sürməsinə imkan verən qida 

rejimlərinin müəyyənləşdirilməsi, zəif qidalanmanın və yaxud 

qidalardan həddən artıq istifadənin səbəblərinin öyrənilməsi, 

insanlara aşılanması, artan ərzaq qiymətlərinin səbəbləri, onları 

yaradan amillər, artıma təsir göstərən xərc maddələrinin struk-

turu, xərclərin optimallaşdırılması məsələləri, ərzaq əlçatanlığı-

nın həll edilməsi məqsədli mövcud resurslardan maksimum sə-

mərəli istifadənin təşkili, ərzaq istehsalı üzrə ixtisaslaşmaların 

aparılması, əhali artımı ilə ərzaq məhsulları istehsalının artımı-

nın adekvatlığının öyrənilməsi, müqayisə olunması və zəruri 

tədbirlərin görülməsi, kənd təsərrüfatı sahələrinin daha məhsul-

dar texnologiyalar əsasında inkişafının təmin edilməsi, yeni bitki 

sortlarının yetişdirilməsi, xüsusilə dənli bitkilərin ən məhsuldar 
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toxumlarının əldə edilməsi, kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə 

qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, həşəratların və parazitlərin 

bioloji aləmə və kənd təsərrüfatı sahələrinə hansı səviyyədə fay-

dalılığının və zərərliliyinin müəyyənləşdirilməsi, becərmə və 

məhsul yığma texnologiyalarının yenilənməsi və təkmilləşdiril-

məsi, mühüm ərzaq növlərinin ekoloji təmizliyinin təmin olun-

ması, qida mədəniyyətinin formalaşdırılması, ərzaq resurslarına 

qənaətcil yanaşmanın təbliğinin genişləndirilməsi, səmərəsiz is-

tehsal nümunələrinin  və yanaşmaların dövriyyədən çıxarılması, 

kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin, heyvandarlıq və bitkiçilik 

sahələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, müasir tex-

nologiyalar əsaslı kənd təsərrüfatı texnikası növlərinin istehsalı-

nın təşkili, az yanacaqla işləyə bilən mühərriklərin kəşfi və maşı-

n-mexanizmlərin hazırlanması, davamlı ərzaq məhsullarının is-

tehsal zənciri üzrə məhsul istehsalı və təchizatı tsiklinin hər bir 

mərhələsinin səmərəliliyinin təmin edilməsi, təbii resursların 

deqradasiyasının və tükənməsinin qarşısının alınması yollarının 

müəyyənləşdirilməsi, şəhər və kənd əhalisi arasındakı fərqlərin 

nisbətən azaldılması, kənd regionlarının yüksək sosial-iqtisadi 

inkişaf meyarları nəzərə alınmaqla güclənməsinin təmin edilmə-

si, regionlararası əhəmiyyətli fərqlərin aradan qaldırılması, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün yararlı ərazilərin, mü-

hüm ərzaq məhsullarının davamlı və geniş həcmdə istehsalının 
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təşkili istiqamətində araşdırmaların aparılması və bunun  vacib-

liyinin mühüm elmi arqumentlərlə əsaslandırılması, bir sözlə, 

uzunmüddətli dövr üçün ərzaq məhsullarının davamlı istehsalı 

və ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi tədbirlərinin elmi əsaslar-

la müəyyənləşdirilməsi, yüksək səviyyədə biliklər əsasında in-

sanların maarifləndirilməsi və bütün bu işlərin geniş həcmdə in-

tensiv formada həyata keçirilməsi üçün biznesin fəallığının artı-

rılması yaxın perspektivdə beynəlxalq qurumlar və dünya ölkə-

lərinin dövlətləri qarşısında duran başlıca vəzifələrdir. Bu vəzi-

fələrin gecikdirilmədən komleks və sistemli, həm də ardıcıl ola-

raq həyata keçirilməsi ona görə vacibdir ki, qlobal ərzaq qiymət-

ləri ötən bir neçə ildə son dərəcə artmışdır və daha da artma-

qdadır, bununla bərabər, dünya ölkələrində ərzaq əlçatanlığı 

problemləri də adekvat olaraq genişlənməkdədir.  

2008-ci ildən başlayan ərzaq qiymətlərinin artımının ardınca, 

proqnozlaşdırılan ac insanların sayının dünyada 800 milyondan  

artaraq 1 milyardı keçməsi problemlərin kəskinliyindən xəbər 

verir. Hesablamalara görə, ərzaq qiymətlərinin artımı səbəbindən 

o vaxtdan etibarən əlavə 44 milyon insan ciddi yoxsulluğa düçar 

olmuşdur. Beynəlxalq səviyyədə, dünya ölkələrində qidalanma 

kalorisi yağ və heyvan mənşəli məhsulların daha çox istifadəsi is-

tiqamətində dəyişir. Az və orta gəlirli ölkələrdə əhalinin sayının 

artması ilə bağlı olaraq, zəif qidalanmalar üzrə mürəkkəb pro-
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blemlər daha çox diqqət çəkmişdir: xüsusilə uşaqlar arasında ka-

lorili qidaların normalara nisbətdə xeyli aşağı olması ilə yanaşı, 

artıq çəkili insanların sayının artması və düzgün qidalanmama 

səbəbindən davamlı xəstəliklərin baş verməsi və s.  

Hesabatlara görə, əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, 2050-ci ilə 

qədər qlobal mühitdə dünya əhalisi təxminən 9-10 milyarda yaxın 

olacaqdır və bu halda mövcud ərzaq sistemi ciddi şəkildə əlavə 

təzyiqlərlə üzləşəcəkdir. Bundan əlavə, dünya əhalisinin regional 

bölgüsündəki əsaslı dəyişikliklər bu problemləri  daha da artıraca-

qdır. Məsələn, 2010-cu ildən 2050-ci ilə kimi olan dövrdə Asiyada 

əhalinin 4,2 milyarddan 5,1 milyarda qədər artması, Afrika əhalisi-

nin isə 1 milyarddan 2,2 milyarda kimi çoxalması gözlənilir. 

 Əhalisinin əksəriyyətinin məşğul olduğu kənd təsərrüfatı 

sektoru sahələri əksər az gəlirli ölkələr üçün əsas iqtisadi fəa-

liyyət sahəsi və iqtisadi dəstək mənbəyi olmaqda davam edəcək-

dir. Ərzaq əlçatanlığı və yoxsulluğun azaldılması üçün kənd tə-

sərrüfatı sektoru sahələrinin elmi cəhətdən araşdırılması və in-

kişafının qlobal biznesin cəlbinin intensivləşdirilməsi şərtilə, ye-

ni bilikləri və texnologiyaları mənimsəməklə təmin edilməsi 

vacib zərurət kimi aktual olaraq qalacaqdır.  

Ancaq, təəssüf ki, müasir dövrdə beynəlxalq donor təşkilat-

ları və ölkə hökumətləri tərəfindən bu sahələrin inkişafına yö-

nəldilən investisiyaların azalması tendensiyası diqqət çəkir. İqti-
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sadiyyatı kənd təsərrüfatına əsaslanan az gəlirli ölkələrdə orta 

hesabla ümumi daxili məhsulun cəmisi 4 faizi kənd təsərrüfatına 

yerli ictimai dəstəyin hesabına formalaşır. XXI əsrin başlanğıcın-

da az gəlirli ölkələrdə kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin müx-

təlif problemləri üzrə aparılan elmi tədqiqatların və bu sahələrin 

inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ümumi xərclərin yalnız 6 faizi özəl 

korporasiyaların payına düşür.  

Beynəlxalq qurumlar və dünya ölkələri davamlı olaraq iqlim 

dəyişikliklərinə adekvat olan kənd təsərrüfatı sektoru sahələri 

yaratmalı, mütərəqqi və dayanıqlı istehsal sistemlərinin əsasını 

qoymalı, resurslardan maksimum səmərəli şəkildə istifadə edil-

məsinə nail olmalı,  israfçılığın daha az olduğu mexanizmləri tət-

biq etməli, etibarlı təchizat zəncirləri yaratmalı və sağlam qida-

lanma rejimlərinin işlənib hazırlanması, bunlarla əlaqədar əhali-

nin maarifləndirilməsi tədbirləri həyata keçirməlidirlər. Bütün 

bu işlərdə özəl biznesin rolu artırılmalı, elm və texnikanın son 

nailiyyətlərindən, yeni biliklərdən maksimum məhsuldar istifa-

də təmin olunmalıdır.  

Elmi axtarışlar təbiətə və biomüxtəlifliyə ciddi zərbələr vur-

madan, daha çox ərzaq məhsulları istehsalına nail olmaq üçün 

kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin maksimum məhsuldar inki-

şafı yönündə aparılmalıdır. Vacib məsələlərdən biri də elmi axta-

rışların və tədqiqatların su ehtiyatları, daha az sudan istifadə et-
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məklə, əvəzində daha çox ərzaq məhsulları əldə etməyin yolları-

nın tapılması istiqamətində olmalıdır. Elm, biznes və yeni bilik-

lərin sintezindən, qarşılıqlı formada fəal tətbiqindən, bu sahələ-

rin hər birinin potensialından səmərəli istifadə etməklə, dünya-

da iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı yaranmış problemlərə qarşı ər-

zaq məhsulları istehsalçılarının immunitetini formalaşdırmaq 

proseslərinin sürətləndirilməsi də vacib şərtlərdəndir. Ərzaq 

məhsulları istehsalının müasir texnologiyalar əsaslı yeni yetişdi-

rilmə üsulları, becərilmə metodları, saxlanılma və ehtiyatların 

qorunması texnologiyaları, infrastrukturu yaradılmalıdır. 

 Ərzaq ehtiyatlarının ərzaq əlçatanlığı tələblərinə uyğun ola-

raq saxlanılması və bölüşdürülməsinin tamamilə yeni və səmə-

rəli üsullarının, yanaşmalarının dövriyyəyə cəlb edilməsi vaxtı 

çatmışdır. Ekoloji sistemlərə qarşı davranışların məsuliyyəti, 

ekoloji təhlükəsizliyin qorunmasının vacibliyi hər kəs üçün də-

rindən dərketmə səviyyəsinə qədər təmin olunmalı, bu istiqa-

mətlərdə maarifləndirmə işlərinin miqyası əhəmiyyətli səviyyə-

də genişləndirilməli, kəndli və fermer təsərrüfatlarının təbiət və 

biomüxtəlifliyin qorunması ilə əlaqədar baxışları iqlim dəyişik-

liklərinin verə biləcəyi zərərlər kontekstində onlar üçün tam 

mənada aydın olmalı, ərzaq məhsulları istehsalçıları bunlarla 

bağlı vacib məqamları tam dərinliklə dərk etməlidirlər.  

Torpaq səthinin qorunması, təbii resurslardan qənaət reji-
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mində istifadə olunması, kəndli və fermer təsərrüfatlarının 

uzunmüddətli dövr üçün davamlı və məhsuldar fəaliyyətinin tə-

min edilməsi məqsədilə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin güclən-

dirilməsi vacib şərtlərdəndir. Bu tədbirlərin reallaşdırılması iş-

lərinə, kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişafının sürətlən-

dirilməsinə, kəndli təsərrüfatları və fermer təsərrüfatlarının fəa-

liyyətinin dayanıqlılığının təmin edilməsinə hərtərəfli qayğının 

göstərilməsi, zəruri əsaslı kapital qoyuluşlarının yatırılması və 

investisiyaların yönəldilməsi dünya ölkələrinin xüsusi diqqət 

mərkəzində olmalıdır. 

Yaxın perspektivdə həllini gözləyən qlobal problemlərdən 

biri də ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsində elm-biznes-bilik 

üçbucağının köməyi ilə ərzaq məhsullarından istifadədə mövcud 

olan kəskin israfçılığın və ərzaq istehsalı, tədarükü, saxlanılma-

sındakı böyük itkilərin qarşısının alınmasıdır. Bu məsələlərin 

həllinin vaxtı çoxdan çatmışdır.  

Heç kəsə sirr deyildir ki, mühüm ərzaq məhsullarının əksə-

riyyətinin yetişdirilməsi və məhsulun toplanılması, həmçinin 

saxlanılması proseslərində ciddi itkilərə yol verilir. Bunların 

qarşısının alınması mexanizmləri hazırlanmalı və fəal şəkildə 

tətbiq olunmalıdır. Qidalanma rejimləri və mühüm ərzaq məh-

sullarına tələbatın adekvatlığı fundamental elmi əsaslarla öyrə-

nilməli, qiymətləndirilməli və bunlarla əlaqədar dünya əhalisi 
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arasında maarifləndirmə tədbirləri aparılmalıdır.  

Məsələn, Hindistanda Keralada ərzaq israfçılığının qarşısının 

alınması üçün bir sıra təşəbbüslər və tətbiq olunan üsullar diq-

qət çəkir. Ərzaq məhsulları və mühüm qida növləri üzrə israfçı-

lığın, itkilərin qarşısının alınması məqsədilə burada təkrar emal 

şəbəkəsinin genişləndirilməsi, çevikliyi və səmərəliliyi təmin 

olunmuş, çörəkbişirmə, çörək-bulka məmulatlarının hazırlan-

masında, yeməklərin bişirilməsində, ictimai iaşə müəssisələrin-

də yanacaq və elektrik enerjisi kimi bioqazlardan daha çox isti-

fadəyə, həmçinin bioqazın istehsalı üçün anaerobik həzm texno-

logiyasından istifadəyə nail olunmuşdur. Bundan əlavə, kənd tə-

sərrüfatı sahələrinin genişləndirilməsi proseslərində istixanalar-

dan çıxan qazların azaldılması məqsədilə mütərəqqi texnologiy-

alara üstünlük verilməsi daha müsbət nəticələrə gətirib çıxar-

mışdır. Burada söhbət ərzaq məhsulları istehsalında nisbətən 

etibarlı, həm də qarşılıqlı faydalı texnologiyalardan gedir və ma-

raqlıdır ki, bu proseslərdə yeni biliklər ciddi önəm kəsb edir, el-

mi axtarışlar və yanaşmalara isə biznesin böyük marağı diqqət 

çəkir. Məsələn, intensiv düyü istehsalı texnikaları Vyetnamın bir 

neçə ərazisində istifadə üçün tətbiq edilmişdir və bu texnikalar 

yüksək istehsalın əldə edilməsinə, bununla yanaşı karbon qazla-

rını yaradan, ətraf mühiti zəhərləyən maddələrin atmosferə bu-

raxılmasını nisbətən azaldan şəraitin yaradılmasına, bunlarla 
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əlaqədar azotlu gübrələrdən istifadənin və azot-oksid tullantıla-

rının azaldılmasına imkan vermişdir.  

Qeyd edək ki, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi prosesləri-

nə təzyiqlər və qlobal təsirlər ciddi şəkildə öyrənilməli, ümumi-

ləşdirilməli və bunlara adekvat olaraq maksimum səmərəli me-

xanizmlər müəyyənləşdirilməli, yeni yanaşmalar və metodlar, 

həmçinin praktiki alətlər tətbiq edilməlidir. Qloballaşma təzyiq-

lərinə və təsirlərinə qarşı ərzaq təminatı proseslərinin güclü ida-

rəetmə sistemi formalaşdırılmalıdır və bu proseslərin səmərəli 

nəzarət sistemləri olmalıdır. 

 Dünya durmadan yeni yanaşmaları, mexanizmləri ortaya çı-

xarır, dünənki məqbul hesab olunan üslublar və formalar bu gün 

köhnəlmiş hesab olunur, sabahkı gün isə tamamilə yararsız ola 

bilər. Bu amillər baxımından qida və ərzaq problemlərində ən 

xırda detallar belə xeyli dərinliklə, elmi təfəkkürün qavraya bi-

ləcəyi ən mürəkkəb yanaşmalarla öyrənilməli və müasir dövr 

üçün problemlərin mümkün həll yolları müəyyənləşdirilməlidir. 

 Digər tərəfdən, ərzaq əlçatanlığının həll edilməsi üçün təklif 

olunan yollar və fəaliyyət istiqamətləri tətbiq baxımından adap-

tativ olmalı, obyektiv reallıqlara söykənməli və uzunmüddətli 

dövr üçün onların səmərəlilik səviyyələri qiymətləndirilməli, 

proqnozlaşdırılmalıdır. Dünya səviyyəli problemlərin həlli isti-

qamətində beynəlxalq təşkilatların və aparıcı dünya ölkələrinin 
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səylərinin qlobal təhlükələr, ekoloji problemlər, eyni zamanda 

biznes-elm-təhsil üçbucağının mühüm amilləri nəzərə alınmaq-

la,  mobilizasiya olunması və konkret hədəflər istiqamətinə yö-

nəldilməsi vacib şərtlərdəndir. Məsələn, kənd təsərrüfatı sekto-

ru sahələrinin inkişafının balanslaşdırılması və ərzaq əlçatanlığı-

nın gücləndirilməsi istiqamətində gözlənilən ciddi problemlərlə 

bağlı olaraq, qlobal iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar aparılan siyasə-

tin səmərəliliyinin genişləndirilməsi və hazırlanacaq tədbirlərin 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə 

Konvensiyasının meyarlarına və hədəflərinə uyğunlaşdırılması 

təmin olunmalıdır. Qlobal, regional və milli səviyyələrdə iqlim 

dəyişikliyi,  kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişafı ilə bağlı 

məsələlər, antiböhran xarakterli proseslərə adekvat tədbirlərin 

görülməsi, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi ilə əlaqədar ola-

raq mümkün resursların və ölkə potensiallarının ümumiləşdiril-

məsi, qlobal təsirlərin mənfi fəsadlarının minimuma endirilməsi 

tədbirləri genişləndirilməlidir. Bu proseslərə özəl sektor sub-

yektlərinin də fəal və intensiv şəkildə cəlb edilməsi vacibdir.  

Qlobal ərzaq problemlərinin həlli istiqamətində dünya ölkə-

lərinin hökumətləri,  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif 

qurumları, birliklər, agentlik və təşkilatları, assosiasiyalar, qlo-

bal saziş və konvensiyaların yerinə yetirilməsinə nəzarət edən 

qurumlar,  beynəlxalq və regional maliyyə cəmiyyətləri, investi-
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siya fondları, ərzaq proqramları üzrə təşkilatlçıların, fəal siyasə-

tinin aparılması, “yeddilik” və “iyirmilik” ölkələrinin siyasi və iq-

tisadi potensiallarından yüksək səviyyədə və məhsuldarlıqla is-

tifadə olunması ardıcıl və sistemli şəkildə davam etdirilməlidir.  

Qlobal ərzaq problemlərinin həlli, bu problemləri yaradan 

halların aradan qaldırılması məsələlərinə fundamental elmi ya-

naşmalar təmin edilməli, təhlillər aparılmalı və əldə olunan nə-

ticələrə uyğun olaraq növbəti dövr üçün uzunmüddətli fəaliyyə-

tin strateji hədəfləri müəyyənləşdirilməlidir. Elmi müəssisələr 

və tədqiqat müəssisələri iqlim dəyişikliyinə həssaslığı obyektiv 

müəyyənləşdirməklə, kənd təsərrüfatı sahələrinin yeni yaranmış 

şəraitə və iqlim xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə 

tədbirlər həyata keçirməli, yaranmış situasiya ilə əlaqədar olaraq 

fəaliyyət istiqamətlərinin mümkün mexanizmlərinin əsaslandırıl-

masını təmin etməlidir. Təbii proseslər, təbii hadisələrin 

mümkün proqnozlaşdırılması məsələləri qarşılıqlı təsir element-

lərilə baxılaraq, müasir dövrdə ərzaq əlçatanlığının həyata keçi-

rilməsində və gücləndirilməsində bu resurslardan səmərəlilik 

prinsipləri əsasında istifadə yolları müəyyənləşdirilməlidir.  

Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, ən vacib qərarlar və strateji 

hədəflər ekoloji vəziyyətin balanslaşdırılması, ekosistemin qo-

runması və təbii resurslardan qənaətlə istifadə olunması meyar-

ları əsas götürülərək qəbul olunmalı, müəyyənləşdirilməli və 



461 

 

həyata keçirilməlidir. Meşələr, otlaqlar və tarlaların məhvi pro-

seslərinə qarşı güclü müqavimət mühitinin formalaşdırılması,  

kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin mühüm ərzaq məhsullarını 

davamlı şəkildə yetişdirmək və istehsalını təşkil etmək üçün sti-

mullaşdırıcı mexanizmlərin fəal olaraq dövriyyəyə cəlb edilməsi 

vacib şərtlərdəndir.  

Dünyanın müxtəlif ölkələrində və regionlarında kənd təsər-

rüfatı sektoru sahələrinin potensialından və torpaq resursların-

dan səmərəli istifadənin təşkilində müxtəlifliklər diqqət çəkir. 

Məsələn, Asiyada 2001-ci ildə aparılmış elmi araşdırmaların nə-

ticələrinə görə, 1961-ci illə müqayisədə davamlı taxıl istehsalı 

üçün istifadə olunan torpaqların 240 faiz artırılması qeydə alın-

mışdır. Həmin dövr ərzində Səhraaltı Afrika ərazilərində taxıl is-

tehsalı üzrə mövcud torpaqların 80 faiz genişləndirilməsinə nail 

olunmuşdur. Amma, o da bəllidir ki, bu ərazilərdə istifadə edil-

məmiş güclü potensial vardır, həmin sahələrə davamlı şəkildə 

sərmayələrin yönəldilməsi, yüksək məhsuldarlığa nail olmaq 

üçün elmi axtarışların və tədqiqatların gücləndirilməsi, bu sahə-

lərə biznesin fəal cəlb edilməsi, kadrların hazırlanması, onların 

təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün olan imkan-

lardan maksimum səmərəli istifadə olunması məsələləri ardıcıl 

və sistemli şəkildə təşkil edilməlidir. 

 Digər tərəfdən, bu qəbildən olan tədbirlərin hazırlanması və 
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reallaşdırılması proseslərində ərzaq məhsullarının davamlı isteh-

salının təşkili və  ərzaq əlçatanlığının təmin olunmasında fəal qar-

şılıqlı mexanizmlərə və əlaqələrə malik olan kənd və şəhər cə-

miyyətləri ilə bağlı amillərin də ciddi şəkildə nəzərə alınması 

vacibdir. Kəndli müəssisələrinin şəhərlilərin ərzaq əlçatanlığı 

üçün səylərinin gücləndirilməsi, onlar üçün vacib olan xidmətlə-

rin davamlı və yüksək səviyyədə təşkili şəhər cəmiyyətinin xüsusi 

diqqət mərkəzində olmalı, bunlarla bağlı tədbirlər mütləq şəkildə 

gecikdirilmədən, ardıcıl və sistemli olaraq reallaşdırılmalıdır. 

 Ərzaq məhsullarının yetişdirilməsi, ərzaq əlçatanlığı proses-

lərinin intensivləşdirilməsi, qidalanma rejimlərinin optimallaşdı-

rılması, ərzaq və qida məhsullarının becərilməsi, saxlanılması və 

istehlakçılara çatdırılması xərclərinin minimuma endirilməsi, bu 

proseslərin daha adekvat təşkili üzrə biznes-elm-təhsil üçbucağı-

nın qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və gücləndi-

rilməsi yaxın dövrdə qarşıda duran strateji vəzifələrdəndir.  

Bundan əlavə, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı olaraq dünya əha-

lisinin ərzaq əlçatanlığının təminatı proseslərinə artan təzyiqlə-

rin azaldılması istiqamətində dünyanın bütün regionlarında və 

xüsusilə əhalisi çox olan ölkələrdə, kənd təsərrüfatı məhsulları-

nın istehsalında və onların ixracında önəmli yer tutan ölkələrdə 

daha təsirli tədbirlər görülməli və müasir qlobal reallıqlar, onla-

rın artan təsir dairəsi mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Məsə-
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lən, Braziliya,  Çin və Hindistan kimi kənd təsərrüfatı sektoru sa-

hələrinin güclü olduğu ölkələrdə qlobal ərzaq zəncirləri üzrə 

fəaliyyətin daha da səmərəli olması üçün daha çox səylərin gö-

stərilməsi aktual olaraq qalmaqdadır. Alimlər və tədqiqatçılar 

kənd təsərrüfatı məhsullarının və digər qida məhsullarının is-

tehsalında səmərəliliyə nail olmaqla bərabər, cəmiyyətdə, insan-

lar arasında optimal qida rejiminin birmənalı qəbul edilməsinə 

münasibətin yaxşılaşdırılması, qida rejimlərinin təkmilləşdiril-

məsi, kalorililiyinin tənzimlənməsi hesabına ərzaq israfçılığının 

qarşısının alınması, ərzaq resurslarından qənaətlə istifadə edil-

məsi məqsədilə daha çox işlər görülməli, elmi dəlillər ortaya 

qoyulmalı, adekvat yanaşmalar, prinsiplər, metodlar və üslublar 

müəyyənləşdirilməlidir. Dövlət elmi tədqiqatların və axtarışların 

nəticələrinin ümumiləşdirilməsinə, bunlarla bağlı olaraq texno-

logiyaların və investisiyaların gecikdirilmədən kənd təsərrüfatı 

məhsulları və digər ərzaq - qida məhsulları istehsal olunan sahə-

lərə transferinin təmin edilməsi, bu sahələrin müxtəlif vasitələr-

lə inkişafının stimullaşdırılması məsələlərinə həssas və kom-

pleks şəkildə yanaşmanı təmin etməlidir.  

Dünya ölkələrinin ərzaq əlçatanlığı üzrə potensiallarından 

istifadənin perspektiv istiqamətləri kifayət qədər ciddi elmi də-

lillərlə və hesabatlarla əsaslandırılmalı, proqnozlaşdırılmalıdır. 

Məsələn, dünyanın sənayecə inkişaf etmiş 12 ölkəsində istehsal 
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olunan qarğıdalı məhsulunun həcmi zəif inkişaf etmiş 12 ölkəyə 

nisbətdə 10 dəfədən çox olmuşdur. Dünyanın 20 ölkəsində kənd 

təsərrüfatı məhsullarının, ərzaq - qida məhsullarının davamlı və 

intensiv şəkildə istehsalı üçün texniki təminat məsələlərində 

nisbi irəliləyişlər olsa da, bu ölkələrdə  əhalinin ən azı dörddə bi-

ri kifayət qədər qidalanmır. Səhraaltı Afrikada ölkələr qlobal şə-

raitdə kənd təsərrüfatı sektorunu inkişaf etdirmək üçün tələb 

olunan əkinə yararlı torpaqlar üzrə tələbatdan dörd dəfə çox 

torpaq resurslarına malikdirlər, ancaq bu potensialdan istifadə 

qlobal tendensiyaların və təsirlərin səviyyəsinə adekvatlıqdan 

xeyli aşağıdır. Bundan əlavə, 109 dünya ölkəsi üzrə aparılmış 

araşdırmalara görə, bu ölkələrdən 28-də antiböhran və fövqəla-

də şəraitlərdə ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılması, idarə edil-

məsi mexanizmləri kifayət qədər zəifdir və öz ölkələrinin ərzaq 

əlçatanlığının təmin edilməsində ciddi problemləri aradan qal-

dırmağa qadir deyildir. Buna görə də, dünya dövlətləri biznes-el-

m-təhsil üçbucağının səmərəlilik elementlərindən maksimum 

yararlanmaqla, ərzaq əlçatanlığının təmin edilməsi proseslərinə 

öz töhfələrini fəal şəkildə verməlidirlər.  

Hökumətlər yeniliklərlə zəngin təşəbbüslərə və təkliflərə ge-

niş yer verməli, ərzaq əlçatanlığının təminatının optimal model-

ləşdirilməsinə nail olmalıdırlar. Məsələn, Mərakeşdə kənd təsər-

rüfatı sektoru sahələrinin davamlı inkişafı və ərzaq əlçatanlığı-
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nın təmin olunması üzrə strateji hədəflərin konkret plan çərçi-

vəsində reallaşdırılması məsələləri diqqət çəkir. Marco Vert pla-

nına əsasən 2020-ci ilədək olan dövr üçün kənd təsərrüfatı sek-

toru sahələrinə və ərzaq - qida məhsulları istehsalına, onların tə-

darükünə, ehtiyatlarının yaradılmasına qlobal iqlim dəyişikliyi-

nin təsirinin azaldılması və bütün bu fəaliyyət istiqamətlərinin 

həmin dəyişikliklərə adekvat olaraq uyğunlaşdırılmasının təmin 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram çərçivəsində əhali-

nin gəlirlərinin artırılması ilə yanaşı, eyni zamanda ölkədə kənd 

təsərrüfatı sektoru sahələrində məhsuldarlığın yüksəldilməsinə 

investisiyaların yönəldilməsinin əhəmiyyətli səviyyədə artırıl-

ması hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur. Planın reallaşdırılması 

proseslərində ilk 5 il ərzində investisiya xarakterli 1500-dən çox 

layihənin reallaşdırılmasına nail olunmuşdur. 

 Bu tədbirlərin reallaşdırılmasında Mərakeş hökumətinin 

əsas məqsədi dünya bazarlarına rəqabətqabiliyyətli məhsullarla, 

o cümlədən sitrus meyvələri, zeytun, tərəvəzlər və balıq kimi 

məhsullarla fəal şəkildə çıxmağın və orada möhkəmlənməyin tə-

min edilməsi olmuşdur. Digər bir misal Efiopiyada həyata keçiri-

lən sistemli tədbirlərlə bağlıdır. Bu ölkənin Baş naziri Melees Ze-

navinin təşəbbüsü ilə kənd təsərrüfatı və xüsusilə heyvandarlıq 

sahələrində inkişafın sürətləndirilməsi, sahibkarlığın stimullaş-

dırılması məqsədilə Efiopiya Kənd Təsərrüfatı Dəyişiklikləri Ag-
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entliyi yaradılmışdır. Bu Agentliyin fəaliyyəti nəticəsində kiçik 

fermerlərə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sa-

həsində məhsuldarlığın artırılması üçün əhəmiyyətli dəstək ve-

rilmiş,  özəl sektorun bu sahələrə fəal cəlbinə nail olunmuş, 

müasir suvarma sistemləri yaradılmış və kasıb əhali təbəqəsinin 

ərzaq əlçatanlığı problemlərinin aradan qaldırılmasında yüksək 

nəticələr əldə edilmişdir. Müasir dövrdə bu Agentlik dövlət və 

özəl sektorda fəaliyyət göstərən 120-dən çox partnyorla əmək-

daşlıq edir və birgə fəaliyyət göstərir, həmçinin ictimai əsaslarla 

50000 işçi ərzaq əlçatanlığı problemlərinə öz töhfələrini verir-

lər. Şübhəsiz, bu proseslərin səmərəli təşkilində biznes-elm-tə-

hsil üçbucağının imkanlarından və meyarlarından istifadəyə 

önəm verilməsi həlledici amillər kimi əhəmiyyətli olmuşdur. 

Digər bir misal, Afrikanın inkişafı məqsədilə Ümumdünya İqtisa-

di Forumunda mütərəqqi dünya təcrübəsi kimi qəbul olunan 

Kənd Təsərrüfatının inkişafı üzrə Yeni Konsepsiya təşəbbüsünə 

adekvat olaraq, dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının gücləndiril-

məsi tədbirləri genişləndirilməkdədir. 

 Bu proqram çərçivəsində Afrika ölkələrinin dövlətləri 

müxtəlif korporasiyalar, donor agentlikləri və fermer cəmiyyət-

ləri, assosiasiyalarla birlikdə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişa-

fının intensivləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin miqyasını və 

əhatəsini əhəmiyyətli səviyyədə genişləndirməyə nail olmuşlar. 
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Afrikanın inkişafı proqramı üzrə 2013-cü ilin sonuna kimi on Af-

rika ölkəsində kənd təsərrüfatı sektorunda özəl sektorun inkişa-

fının genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının, mü-

hüm ərzaq-qida məhsullarının istehsalının artırılması hesabına 

7 milyard dollardan çox vəsaitə qənaət olunmuşdur.  

Belə ki, həmin ölkələrdə mühüm ərzaq - qida məhsulları isti-

qamətində idxaləvəzedici sahələrin yaradılması və onların inki-

şafının sürətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, ərzaq əlçatanlığı 

problemlərinin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. 

Bu addımların atılması, biznes-elm-təhsil üçbucağının imkanla-

rından istifadə edilməklə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının 

intensivləşdirilməsi mühüm ərzaq - qida məhsullarının istehsalı-

nın artırılmasına, 800 milyon insanın aclıqdan qurtulmasına 

əsaslı zəmin yaratmışdır.  

Buna görə də dünya dövlətləri ərzaq əlçatanlığı üçün mövc-

ud imkanlardan və potensiallardan istifadə olunmasında elmi 

yanaşmalara və elmi tədqiqatlara geniş yer ayırmalı, kənd təsər-

rüfatı sektorunun inkişafı proseslərinə biznes subyektlərinin, 

özəl sektora məxsus müəssisələrin fəal şəkildə cəlbinə çalışmalı, 

ümumilkdə biznes-elm-təhsil üçbucağının potensialından ərzaq 

əlçatanlığının gücləndirilməsində maksimum səmərəli istifadə-

nin təşkilinə çalışmalıdırlar.  

 



468 

 

NƏTİCƏLƏR 

1. I və IV fəsillərdə verilmiş materiallardan bu qənaətə gəl-

mək olar ki, 200-dən çox dünya dövlətlərini özündə birləşdirən 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyanın iqtisadi və siyasi həyatı-

nın bütün sahələrində əhəmiyyətli rol oynayır və xüsusilə 

dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm fun-

ksiyaları yerinə yetirir. Müasir dövrdə qloballaşma  prosesləri-

nin intensivləşdiyi və kəskinləşdiyi şəraitdə, həmçinin dünya 

əhalisinin artdığı bir vaxtda BMT-nin fəaliyyətinin genişləndiril-

məsinə mühüm zərurət yaranmışdır. BMT-nin tərkibində fəa-

liyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış ərzaq və kənd təsərrüfatı üzrə 

təşkilatlar dünya ölkələrində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil-

məsinə güclü dəstək göstərmək imkanına malikdirlər və hazırda 

dünyanın bir çox regionlarında, ölkələrində həmin istiqamətlər 

üzrə inkişaf, ölkə proqramları həyata keçirilir.  

2. Dünyanın inkişaf etmiş super dövlətlərini özündə birləşdirən 

“Səkkizlər qrupu” və “İyirmilik” ölkələrinin güclü potensiallarından 

maksimum səmərəli istifadə hesabına yeni layihələrin, ərzaq təhlü-

kəsizliyi üzrə proqramların hazırlanması, onların həyata keçirilməsi 

üçün çevik, eyni zamanda şəffaf nəzarət sistemi olmalıdır.  

3. Müasir dövrdə hamını narahat edən iqlim dəyişiklikləri və 

ətraf mühitin qorunması üzrə problemlərə bütün dünya ölkələ-

rinin, cəmiyyətlərin, hər bir kəsin diqqətinin artırılması, təbiətin 

və onun faunasının, biomüxtəlifliyinin qorunması, tarlaların və 
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otlaqların strukturunun geniş şəkildə dəyişdirilməsinə, məhv ol-

masına yol verilməməsi kimi problemlərin həlli istiqamətində 

gecikdirilmədən təsirli tədbirlər görülməlidir.  

4. Əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi, Yer kürəsinin quru ərazisi-

nin yalnız 1/4-dən istifadə olunur. Bununla belə dünya əhalisi art-

maqda davam edir və əhalinin artımının 15-20 % səviyyəsində ol-

ması proqnozlaşdırılır.Bu səbəbdən əkinə yararlı torpaqların ge-

nişləndirilməsi və bu torpaqlarda mühüm ərzaq məhsullarının is-

tehsalının artırılması hesabına dünya əhalisinin ərzaq təminatının 

və ərzaq əlçatanlığının yaxşılaşdırılmasına nail olmaq mümkündür.  

5. Dünya əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

üçün bitkiçiliyin, heyvandarlığın və quşçuluğun inkişaf etdiril-

məsi, məhsul istehsalının artırılması təmin olunmalıdır. Bu vəzi-

fələrin öhdəsindən gəlmək üçün daha məhsuldar iri buynuzlu 

heyvan, quş və bitkiçilik məhsullarının işlənməsi, hazırlanması, 

yetişdirilməsi, emalı prosesləri kompleks və sistemli formada 

təşkil edilməli, bu sahələrdə əhəmiyyətli artıma nail olunmalıdır. 

Geni dəyişdirilmiş məhsulların istehsalına yol verilməməlidir və 

dünya əhalisinin ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq məhsulları ilə təy-

inatı əsas hədəflər olmalıdır. Bu məqsədlər üçün daha çox ma-

liyyə resursları ayrılmalı, laboratoriyalar, elmi mərkəzlər və ek-

speriment sahələri ayrılmalıdır. Kənd təsərrüfatı sektorunda və 

onun emal sahələrində elmi-texniki yeniliklərin tətbiqinin inten-

sivləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  
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6. Müasir dövrdə dünyada ekoloji problemlərin həll edilməsi 

qlobal yanaşmaları tələb edir. Ekoloji vəziyyətin daha da pisləşmə-

sinin qarşısının alınması üçün dünya ölkələri, xüsusilə sənaye ba-

xımından inkişaf etmiş ölkələr daha səmərəli tədbirlərin görülmə-

sinə, sənaye tullantılarının atmosferə, su və torpaq səthinə atılma-

sının azaldılması istiqamətində daha çox səy göstərilməsinə, tə-

mizləyici qurğular şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, daha çox yaşıl 

zonalar və meşə massivlərinin yaradılmasına nail olmalıdırlar.   

7. Bitkiçilik məhsullarının istehsalını artırmaq üçün gübrə-

lərdən istifadə edilməsi qaçılmazdır. Amma, bu məsələlərdə mi-

neral gübrələrin üzvi gübrələrlə əvəzlənməsi prosesləri əhə-

miyyətli səviyyədə sürətləndirilməli, genofondun müdafiəsi, 

əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə bu tədbirlərə xüsu-

si diqqət yetirilməlidir.  

8. BMT və onun Assambleyası dünya ölkələrinin səylərinin 

daha sıx birləşdirilməsində və kənd təsərrüfatı sektoru sahələri-

nin inkişafının sürətləndirilməsi üçün konkret vəzifələrin 

müəyyənləşdirilməsində, məsləhətlərin hazırlanmasında, onla-

rın reallaşdırılmasında daha çox görülən işlərin intensivləşdiril-

məsini təmin etməlidir.  

9. Hər bir dünya ölkəsi özünün ərzaq ehtiyatları fondunu 

formalaşdırmalıdır. Ölkənin mühüm ərzaq növlərinin istehsalına 

malik olmasından asılı olmayaraq bu kimi ərzaq ehtiyatları fon-

dunun formalaşdırılması və ən azı 6 aylıq dövr üçün insanların 
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qidalandırılması, mühüm ərzaq növləri ilə təmin edilməsi ehtiy-

atları yaradılmalıdır. Hər bir dövlət öz vətəndaşlarının hüquqla-

rına hörmətlə yanaşmalı, onların  düzgün qidalanması üçün mə-

suliyyət daşımalıdır. 

10. Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması üzrə proqnozlar 

ciddi narahatlıq doğurur. Bunun üçün alimlər və mütəxəssislər 

dəniz suyunun presləşdirilməsi, təmizlənməsi texnologiyalarını 

işləyib hazırlamalı və bu sudan suvarma üçün istifadəni geniş-

ləndirməklə, şirin su ehtiyatlarının saxlanmasına münbit şərai-

tin və potensialın yaradılması təmin edilməlidir.  

11. Kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin və ərzaq məhsulları 

istehsalının artırılması üçün meliorasiya və irriqasiya tədbirləri-

nin genişləndirilməsi, şoran torpaqların təmizlənməsi, çoxillik 

bitkilərin əkilməsi hesabına bu torpaqların əkinçilik dövriyyəsinə 

cəlb edilməsi, əkinə yararlı torpaqların artırılması istiqamətində 

tədbirlərin gücləndirilməsi ardıcıl və davaml şəkildə təmin olun-

malıdır. Xüsusilə, ərəb ölkələrində əkinə yaralı torpaqların geniş-

ləndirilməsi üçün işlər görülməli və investisiyalar yatırılmalıdır.   

12. Torpaq resurslarından maksimum səmərəli istifadənin 

təmin edilməsi məqsədilə çoxillik və növbəli əkinçilik prinsiplə-

rinə əməl olunmalı, torpağın məhsuldarlığının və səmərəliliyinin 

artırılması tədbirlərinə geniş yer verilməlidir.  

13. İstehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının itkisinin 
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minimuma endirilməsi və bütün ilboyu saxlanılmasının təmin 

edilməsi məqsədilə güclü infrastruktur şəbəkəsi yaradılmalı, yeni 

texnoloji zəncirlər formalaşdırılmalı və bu məhsulların istehsalçı-

lara çatdırılması prosesləri kifayət qədər optimallaşdırılmalıdır.  

14. Dünyada ərzaq təchizatının yaxşılaşdırılmasında dəniz 

ərzaq məhsulları mühüm ehtiyat mənbələri hesab olunur. Bu eh-

tiyatlardan daha səmərəli istifadə olunması üçün balıqçılıq sə-

nayesinin daha güclü infrastrukturunun yaradılması, süni göllər 

şəbəkəsinin təşkili, balıqların artırılması üçün tədbirlərin görül-

məsi, onların yetişdirilərək inkişaf etmələri üçün yenidən dənizə 

atılmasının təmin edilməsi mühüm vəzifələrdəndir.   

15. Urbanizasiyanın sürətlənməsi kənd əhalisinin, xüsusilə 

gənclərin şəhərlərə köçünü artırır, bununla əlaqədar olaraq 

kənd yerlərində əmək resursları azalır və kənd təsərrüfatı məh-

sullarının istehsalı aşağı düşür. Bunların qarşısının alınması 

üçün kənd yerlərində zəruri infrastruktur şəbəkəsinin inkişaf et-

dirilməsi prioritet vəzifəyə çevrilməli, içməli su, elektrik enerjisi 

və təbii qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, rabitə və poçt, həmçi-

nin internet xidmətinin genişləndirilməsi,  yaşayış evləri, müasir 

məktəblər və uşaq baxçalarının tikilməsi, istirahət, sağlamlıq və 

əyləncə mərkəzlərinin yaradılması təmin edilməlidir. Bundan 

əlavə, kənd yerlərində yaşayan əhalinin məşğulluq problemləri 

həll olunmalı və sosial infrastruktur şəbəkəsi yaradılmalıdır.  

16. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması 
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məqsədilə kənd əhalisinin fəallığının yüksəldilməsi məsələləri 

stimullaşdırılmalıdır. Bu məqsədlə müxtəlif vergi güzəştlərin-

dən, subsidiyalardan, güzəştli kreditlərdən istifadə edilməli, on-

ların damazlıq heyvanlar, məhsuldar toxumlar, mineral və üzvi 

gübrələrlə təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Kəndli 

təsərrüfatlarının istehsal etdikləri taxıl, pambıq, şəkər və digər 

mühüm kənd təsərrüfatı məhsullarının sistemli şəkildə tədarük 

edilməsi, saxlanılması, münasib alış qiymətlərinin müəyyənləş-

dirilməsi problemləri həll edilməlidir. Emal sahələri genişləndi-

rilməli, onların fəaliyyətinin şəffaflığı təmin  olunmalı və  inhi-

sarçılıq aradan qaldırılmalıdır.  

17. Kənd yerlərində qadınlardan ibarət işçi qüvvəsindən 

maksimum səmərəli istifadə olunması, onların əməyinin qiymət-

ləndirilməsi və stimullaşdırılması, motivasiyanın yüksəldilməsi, 

qadınların müxtəlif vəzifələrə irəli çəkilməsi, qadın sahibkarlığı-

nın inkişaf etdirilməsi, qadınların rəhbər olduğu ailə və kəndli 

təsərrüfatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi təmin olunmalı, 

onlara güzəştlər verilməlidir. 

18. Gənclərin kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına və bu 

sahələrdə fəaliyyət göstərməyə maraqlarının artırılması tədbir-

ləri görülməli və təbliğat işləri genişləndirilməlidir. Gənclərin 

kənd təsərrüfatı peşələri üzrə təhsilə marağının artırılması, on-

ların peşə-texniki müəssisələrinə, kollec və universitetlərə qəbu-

lunun stimullaşdırılması, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafın-
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da onların bir mütəxəssis kimi yetişməsinin təmin edilməsi təd-

birləri sistemli və ardıcıl şəraitdə həyata keçirilməlidir.  

19. Kənd təsərrüfatı məhsullarına artan tələbatın və ərzaq 

istehlakının balanslaşdırılması, adekvatlığı təmin edilməli, bu 

sahədə yaradılan ehtiyatlar səmərəli olmalıdır. 

20. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasın-

da elektrik enerjisi ilə təchizatın fasiləsizliyi mühüm rol oynayır. 

Alternativ enerji mənbələrindən - günəş və külək enerjisindən 

istifadə etməklə enerji istehsalının və enerji təchizatının yaxşı-

laşdırılması təmin olunmalıdır.  

Fikrimizcə, qloballaşma şəraitində və qloballaşan dünyada 

hər bir ölkə özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməklə bəra-

bər, ərzaq məhsullarının ixracı üzrə öz potensiallarından səmə-

rəli istifadə etməli və ərzaq təminatında çətinlik çəkən digər 

dünya ölkələrinə bu sahədə köməkliklərini əsirgəməməlidirlər. 

Bütün bu məsələlər böyük məsuliyyət tələb edir və humanitar 

öhdəliklər baxımından hər bir ölkə üçün şərəfli bir işdir. 

Dünya əsrlərboyu dağıdıcı müharibələrdən, epidemiyalardan 

əziyyət çəkmiş və itkilər vermişdir. Amma XX əsrin sonlarında və 

XXI əsrin əvvəllərində bu cür təhlükələr nisbətən azalmışdır, əvə-

zində isə dünya yeni - terrorizm, dini ekstremizm, millətçilik, se-

paratçılıq və s. bu kimi problemlərlə üzləşmişdir. Nyu-Yorkda 

Ümumdünya ticarət mərkəzi əkiz qüllələrinin yerlə yeksan olma-
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sı, Avropanın mərkəzində - Fransa və Belçikadakı partlayışlar, 

Kürdüstan İnqilab Partiyasının Türkiyədə törətdiyi terror aktları, 

erməni millətçilərinin Azərbaycanda işğalçılıq siyasəti və vəhşi-

likləri, minlərlə günahsız insanların öz həyatını itirməsi dünya 

ictimaiyyətini narahat etməli, düşündürməlidir. İŞİD, Əl-Qaidə, 

Taliban, Boko-Haram terror təşkilatlarının törətdikləri vəhşilik-

lər, dağıntılar, tarixi abidələrin məhv edilməsi, minlərlə insanın 

vəhşi üsullarla öldürülməsi, alçaldılması, zorakılıqlar dayandırıl-

malı və bu təhlükəli, yolverilməz halların qarşısı alınmalıdır. 

Əfqanıstan, Liviya, Yəmən, Suriya və İraqdan qaçqın düşmüş 

milyonlarla insan digər ölkələrdə acınacaqlı vəziyyətdə sığı-

nacaqlarda əziyyət çəkirlər, doğma yurdlarından uzaq düşüblər 

və insanlığa yaraşmayan hallarla üzləşirlər. Xüsusilə, Avropa öl-

kələrinə miqrant axını bu ölkələrdə millətçilik və rasizmin art-

masına səbəb olmuşdur, yerli əhali ilə miqrantlar arasında 

münasibətlər həddindən artıq gərgin səviyyəyə çatmışdır, bir 

çox Avropa ölkələri isə miqrantları qəbul etməkdən imtina edir-

lər. Sahil ölkələrində (İtaliya və Yunanıstanda) on minlərlə mi-

qrant düşərgələrdə dözülməz şəraitdə yaşamağa məcburdurlar, 

çoxlu sayda miqrantlar isə bu düşərgələrə çatmaq üçün həyatla-

rını itirirlər, onları bura daşıyan qayıqlarla birlikdə batırlar, bir-

dəfəlik okeana qərq olurlar və bütün bunlar inkişaf etmiş dünya 

ölkələrinin gözləri qarşısında baş verməkdədir.  

Dünya ölkələri bu məsələlərə münasibətlərini dəyişməli, in-
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sani dəyərləri ən yüksək səviyyəyə qaldırmalı, terrorizmin, 

müharibələrin qarşısı alınmalı, ehtiyacı olan insanlara isə yar-

dımların göstərilməsi təmin edilməlidir. Heç bir ölkə müasir 

dövrdə terrordan, dini radikalizmdən və şovinizmdən sığorta-

lanmamışdır. BMT-yə daxil olan bütün ölkələr bu kimi hallara 

qarşı birgə mübarizə aparmalı, ilk növbədə “böyük səkkizlik” və 

“böyük iyirmilik” ölkələrinin potensialından istifadə olunmalı, 

beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatlarının əmək-

daşlığı isə yeni səviyyəyə qaldırılmalıdır. 

İnsanlar layiqli həyat yaşamaq və ümidlə gələcəyə baxmaq 

hüquqlarına malikdirlər. Onların təhlükəsizliyinin təmin edilmə-

si, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, ərzaq problemlərinin həll 

olunması dünya dövlətlərinin, hökumətlərin və beynəlxalq təşki-

latların başçılarının fəaliyyətində prioritet vəzifələrdən olmalı-

dır. Bu vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi dünyada ərzaq təchi-

zatının yaxşılaşdırılmasına, işsizlik və yoxsulluğun səviyyəsinin 

azaldılmasına imkan verə bilər.  

Hörmətli oxucu! 

Hər bir ölkənin konstitusiyasında göstərilmişdir ki, dövlət 

hakimiyyətinin vahid mənbəyi insanlardır. Öz növbəsində dövlət 

cəmiyyət qarşısında müəyyən öhdəliklərə - öz vətəndaşlarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, onların həyat standartlarının 

yaxşılaşdırılmasına və sosial məsələlərin həll edilməsinə məsu-

liyyət daşıyır.  
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