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Xülasə. Məqalədə aqrar-sənaye kompleksində marketinq konsepsiyasından 

istifadənin zəruriliyi, proqressiv-aqrar iqtisadiyyatın formalaşmasında 

marketinqin rolu araşdırılmış və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

müəyyənləşdirilmişdir. 
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Abstract. In the paper the necessity of using the 

concept of marketing in the agro-industrial sector, 

the role of marketing in the formation of the 
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and the directions of improvement were 
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Резюме. В статье исследована необходимость 

использования концепции маркетинга в аграр-

но-промышленном комплексе, роль маркетинга 

в формировании прогрессивно- аграрной эко-

номики и определены направления ее совер-

шенствования. 
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1. Giriş 

Qlobal iqtisadiyyatda malların və xidmətlərin istehsalı və satışı arasında əsas əlaqə 

marketinqdir, onun düzgün tətbiqi yalnız alıcılar üçün zəruri olan mal və xidmətlərin 

məhsuldar istehsalını deyil, həmçinin istehsalçıların da rəqiblərdən üstünlüyünü təmin edir. 

Qlobal iqtisadiyyatda iştirak edənlərin təcrübəsi demək olar ki, hər bir ölkədə bazarın 

araşdırılmasına imkan verir, xərclər yüz milyonlarla dollar təşkil edir. Bazar tədqiqatları üzrə 

dünya ictimaiyyətinin statistikası göstərir ki, istehsal olunan malların dəyərinin payı onun 

reallaşdırılması dəyərinin təxminən 40-50 faizinə bərabərdir. Azərbaycanın nümunəsində 

marketinqin ciddi planlaşdırma qurğusundan çox tez bir zamanda keçməsini, istehsalçılar və 

istehlakçılar arasında məhsuldar əlaqələr yaradılmasını necə təmin etdiyini görürük. Ticarət 

platformaları yaratmaq sahəsində bazar tədqiqatının aparıcı qurumlarda yaradılan direktiv 

planları üzrə məhsuldar olduğu ortaya çıxmışdır. Həmin plana görə istehsalçı öz ehtiyaclarını 

nəzərə almaqla istehsal həcmini artırmaq üçün məhsulun istehsal xərclərini  aşağı salmalı və 

keyfiyyətini yüksəltməlidir. İqtisadi ədəbiyyatda "marketinq" anlayışının fərqli şərhləri 
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mövcuddur, bəzi hallarda "bazar" anlayışının "marketinq" anlayışı ilə əvəzlənməsi və s. 

müşahidə edilir. Çünki həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan "marketinq" anlayışını aydın-

laşdırmaq vacibdir. Yalnız ASK sistemində marketinqin mahiyyətini şərh etmək üçün deyil, 

hətta bu kateqoriyanın aktuallığını göstərmək üçün bu və ya digər terminin tətbiqinə müxtəlif 

yanaşmalar mövcuddur. Marketinqin əvvəlki şərhlərində malların istehsal və təchizatının rolu 

şişirdilir və satış kanallarına və birbaşa istehlak tələbinə kifayət qədər diqqət yetirilmirdi. 

 

2. Aqrar-sənaye kompleksində marketinq konsepsiyası və onun inkişafı mərhələləri 

Marketinq dedikdə, əmtəə bazarında təsərrüfat subyektlərinin təşkilati və iqtisadi 

fəaliyyətini, alıcılıq qabiliyyətli tələbin öyrənilməsini və maksimum ödənilməsini, istehsalın 

inkişafı və mənfəətin alınması üçün şəraitin yaradılmasını başa düşürük. Bu tərif həm bazarın 

hərtərəfli öyrənilməsini, həm də tələb və istehlakçı üstünlüklərinin formalaşmasına təsiri 

nəzərdə tutur.Xarici və yerli alimlər tərəfindən verilən "marketinq" anlayışının klassik və mü-

asir tərifləri onu bir çox çətin proqnozlaşdırıla bilən amillərdən təsirlənən çoxtərəfli bir 

kompleks sistem kimi şərh etməyə imkan verir ..Şərhlərdəki əsas fərqlər biznes proseslərinin 

təyinatında və onların innovasiya yönümlülüyündə, istehlakçı seçimlərinin nəzərə 

alınmasında, marketinqin iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsi zəruriliyinin qəbul 

edilməsində mövcuddur. Bu baxımdan məhsulların istehsal və satış sistemi kimi son 

müştərilərin ehtiyaclarını qarşılayarkən sahibkarlıq subyektlərinin rentabelliyinin artırılmasına 

imkan verən əsas biznes proseslərini (təchizat, istehsal, keyfiyyət idarəetmə, məhsul satışı, 

təşviqi) əhatə etdiyinə görə marketinqin tərifi maraq doğurur. Təklif olunan şərhin üstünlüyü 

yeni məhsulun hazırlanması, bazarın qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması, təchizat, is-

tehsal, keyfiyyət, satış, reklam və hazır məhsulların təşviqi texnologiyasını əhatə edən 

məhsulların istehsalına və satışına təsir edən proseslərin təhlilinə vahid yanaşmadan ibarətdir 

..Marketinq təsərrüfat subyektinin bazarda fəaliyyətinin idarə edilməsinə yönəldilmiş proqram 

məqsədli yanaşma kimi başa düşülməlidir. Marketinqin müəyyən bir təsərrüfatçılıq sistemi, 

istehsal-bazar problemlərinin həlli üsulu kimi ortaya çıxması təsərrüfat vahidinin aşağıdakı 

proseslərə cəlb edilməsindən başqa bir şey deyildir: Çeşidlərin sürətlə genişlənməsi 

səbəbindən məhsulların istehsal və satışı üsullarının mürəkkəbləşməsi, istehsal imkanlarının 

sürətlə yenilənməsi, bazar tələbinin xarakteri və strukturunda tez-tez dəyişikliklər, onun 

konyunktur dəyişikliyi, rəqabət mübarizəsinin kəskinləşməsi. 

Problemin nəzəri tədqiqi göstərir ki, hazırda marketinq aşağıdakı kimi izah edilə bilər: 

1. İstehlak tələbinin ödənilməsinə yönəldilmiş idarəetmə qərarlarına əsaslanan 

müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin üsulu kimi (marketinq müəssisənin idarə edilməsi üsulu 

kimi); 

2. Xüsusi bazar tədbirləri kompleksinin köməyi ilə rəqiblərə nisbətən istehlakçılardan 

üstünlük əldə etmək səyləri kimi (marketinq vasitəsi kimi); 

3. Sahibkarlıq qərarlarının sistemli axtarışı kimi, müasir alətlərdən istifadə olunur. 
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(üsul kimi marketinq). 

Bazar fəaliyyəti təcrübəsində müxtəlif marketinq növləri inkişaf etdirilir. Onların 

tətbiqi sahələrindən asılı olaraq bank, ticarət, sənaye, aqro-sənaye marketinqi (agromarketing) 

və s. fərqləndirilir. Hazırda aqrar sektorun istehlakçıları və istehsalçıları effektiv 

aqromarketinqin, onun rasional təşkilinin məqsədəuyğunluğuna və zəruriliyinə getdikcə daha 

çox inanırlar. 

Aqromarketinq kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirilmiş bir sıra 

xüsusiyyətlərə malikdir: 

• bioloji sistemlərlə sıx əlaqə; 

• davamlı istehlakın həcmi; 

• istehsal diversifikasiyası; 

• əlaqəli istehsalların texnoloji asılılığı; 

• tezxarabolan məhsulların böyük həcmi; 

• emalın inhisarlaşması; 

• ərazilər üzrə istehlakçıların təmərküzləşməsi. 

Aqromarketinq, fəaliyyəti yalnız ASK məhsullarının istehsalında deyil, həm də son 

məhsulların satışına yönəldilən ən müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarında (kəndli, kollektiv və 

s.) özünü göstərir. 

Yerli aqrar-ərzaq sektorunda marketinq fəaliyyətinin formaları və metodlarının 

sistemli bir yanaşma əsasında öyrənilməsi göstərir ki, hazırda onun inkişafında 4 mərhələni 

ayırmaq olar. Onları aşağıdakı kimi təqdim etmək olar: 

1991-ci ilə qədər. Digər ölkələrdə bazar araşdırmaları sürətlə inkişaf edir. Bununla 

yanaşı, Azərbaycanda bu özəl mülkiyyət kimi təhlil edilir, faktiki olaraq, yalnız xarici iqtisadi 

fəaliyyətdə istifadə olunur. Fikirlərimizi bir qədər istinalarla ifadə etsək, deyə bilərik ki, qeyd 

olunan dövrdə respublikamızda marketinq barədə təsəvvürlər yox səviyyəsində idi. Bu zaman 

marketinqin əsas prinsiplərinin əksinə olaraq, sovet iqtisadi idarəetmə üsulundan irəli gələn 

“nə istehsal etmisənsə onu satmağa çalış” (əslində”nə satılırsa onu istehsal etməyə çalış” 

uğurlu prinsipdir) prinsipi öz təsir gücündə qalırdı.     

1991-1995-ci illər. Ölkəmizdə xarici ticarətin liberallaşdırılması ilə əlaqədar bazar 

araşdırmalarının əsaları formalaşmağa başlamış, prioritet olaraq,milli iqtisadiyyatın sərhədləri 

daxilində, o cümlədən aqro-sənaye sahəsində marketinq fəaliyyətinin nəzəriyyəsinin 

öyrənilməsi və tətbiqi  kənd təsərrüfatı məhsulları  bazarında (əsasən emal sahəsində) 

marketinqin bəzi funksiyalarından istifadə formasında  reallaşmışdır. 

1996-2000-ci illər. Ölkəmizdə aqrar islahatların sürətlənməsi, aparılan  özəlləşdirmə  

müstəvisində xüsusi mülkiyyətin genişlənməsi və özəl təsərrüfat subyektlərinin sayının 

durmadan artması nəticəsində marketinq  ticarət əməliyyatlarının mühüm  elementinə 

çevrilmişdir. Bu mərhələdə nəzəriyyədə iqtisadi fəaliyyət sistemi kimi marketinqin tətbiqi  

xüsusiyyətləri və imkanlarının geniş şəkildə  araşdırılmasına,, eləcə də qabaqcıl müəssisə və 

təşkilatlarda  bazar araşdırmaları  bölmələrinin  yaradılmasına başlanılmışdır. 
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2001-ci ildən hazırkı vaxta qədər. Toplanılmış təcrübə birmənalı olaraq sübut edir 

ki, marketinq  iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin, menecmentin və ticarətin əsasını təşkil 

edir.Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin uğurlu nəticələrinin bilavasitə istehsal ,tədarük, emal və 

satış müəssisələrinin, həmçinin alıcıların  ehtiyacları barədə dolğun informasiyaya əsalanması 

danılmazdır. Biznes, marketinq sayəsində, idarəetmənin bütün mərhələlərində uğur qazanılır, 

dəyər zənciri göstəricilərinə ehtiyac olduğu və məlumatların kompleks təhlilinin aktuallığının 

artdığı  məlum olur. İstehsalçıların istehsalının yönləndildiyi marketinqin əsas iştirakçıları 

bölmələrin və ya bütövlükdə iqtisadiyyatın ehtiyac və prioritetləri deyil, əsasən alıcılardır. 

Aqrar-ərzaq müəssisələrində marketinq yalnız bu şirkətlərin əsas idarəçilik funksi-

yalarının payı kimi istifadə olunmağa başlanmışdır, həm də əvvəlki kimi əkinçilikdə deyil. İlk 

addımlardan başlayaraq, marketinq əsasən istehsalat sənayesi sektorlarında inkişaf etdirildi və 

sonradan kənd təsərrüfatı istehsalında yayılmağa başladı. 

Son vaxtlarda kənd təsərrüfatı bazarının öyrənilməsi sahəsində təcrübə çox tez əldə 

olundu. Bu, insanlığın rifahı kəmiyyətinin və dərəcəsinin, istehsal sektorunda kənd təsərrüfatı 

məhsullarının əhəmiyyətinin artması, təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi və əmək 

məhsuldarlığının artması ilə yanaşı, bu sahədə rəqiblərin artdığına görə fərqlənirdi. 

“Marketinq” və “Aqromarketinq” şərhlərinin əsas hissəsini nəzərə alaraq demək olar 

ki, hamı onları "müştəri məmnuniyyəti" kimi şərh edir. Lakin bu variant müvafiq müddətin 

mənasını tam açıqlamır, çünki "alıcının tələblərinin ödənilməsi" ölkənin ehtiyaclarının bir 

hissəsidir, belə ki, bu, aqro-sənaye sektorunun dövlət rəhbərliyi strukturunun məqsədidir. Ən 

mühüm amil mövcudluğa zəmanət və rəqiblərə rəqabət yaratmaqdır. 

Müəlliflərin əhəmiyyətli bir hissəsi "tələblərin və təqdim olunan malların qarşılıqlı 

asılılığı" ifadəsindən istifadə edir, lakin bu, onun bütün mahiyyətini açıqlamır. 

Qanunauyğunluğun olmasına yalnız "istehsalçı-istehlakçı" münasibətlərində deyil, həm də bu 

münasibətlərdən kənarda baş verən proseslərin daha yaxşı açıqlanmasında, hətta istehlakçı 

üçün ictimai istehsal sahəsi kimi ehtiyac duyulur. "Aqromarketinq"in şərhinə "ticarət 

sahəsinin təkmilləşdirilməsi" ifadəsini əlavə etmək ehtiyacı mövcud və mümkün olanları 

bölüşməklə, ehtiyac və təklifləri araşdırmaq zərurəti ilə bağlıdır.Aqromarketinqə həsr 

olunmuş elmi əsərlərdə adətən sadə bazar araşdırması ilə fərq əks etdirilir. Lakin bu 

mövzunun belə əks olunması tamamilə doğru deyil, çünki "aqromarketinq" bir "marketinq" 

növüdür. Kənd təsərrüfatı sektorunda marketinq xüsusiyyətlərinin təfsiri, əks istiqamətlərdə 

marketinqlə bağlı onun fərdiləşdirilməsinin də nəzərə alınması doğru olacaqdır . 

Bəzi istisnalar coğrafi yerləşmə olaraq ayrı bir amili göstərir. Amma bu amilin çox 

geniş bir fenomen olduğunu nəzərə alaraq, onu komponentlərə bölmək lazımdır. Məsələn, 

Azərbaycanın coğrafi mövqenin bir hissəsinin xüsusi tələbi günəşli günlərin payının çox 

olması, il ərzində orta temperaturun yüksəkliyi, az miqdarda yağıntıya məruz qalmasıdır. Bu 

əlamətlərə görə bölgə ölkədə ilk yerlərdən birini tutur. 

Beləliklə, bu istisnalığın hesablanması bazarın araşdırma amilləri nəzərə alınaraq, 
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Azərbaycanın aqrar-ərzaq sektorunun müvafiq ticarət tələbləri ilə gücləndirilməsinə imkan 

yaradır. Məsələn, Azərbaycanda becərilən müəyyən növ tərəvəz və meyvələrin keyfiyyət 

göstəriciləri onunla məhdudlaşan bəzi ərazilərə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yaxşı 

olacaqdır. Bu, göstərilən bölgənin sərhədləri daxilində yetişdirilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

bəzi növlərinə də aiddir. 

Hal-hazırda Azərbaycanın bəzi təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti çətin xarici mühit 

şəraitində həyata keçirilir. Birbaşa və dolayı təsirlər arasında xarici amillərin böyük 

əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanın aqrobiznes sistemi əsasən fərqli müəssisələr, müxtəlif 

təşkilati-iqtisadi davamlılıq dərəcələri ilə təmsil olunur, onların arasındakı müqavilə əlaqələri 

epizodikdir, qarşılıqlı faydalılıqlar isə heç də həmişə effektiv deyildir. 

İqtisadi subyektlərin əksəriyyətinin işgüzar fəaliyyətində, investisiya cəlbediciliyində 

azalma mövcud olmasına, aqrar-ərzaq sektorunun bir çox müəssisəsi böhran vəziyyətində 

olmasına baxmayaraq, onların maliyyə sağlamlaşdırılması üzrə vahid proqramlar işlənib-

hazırlanır. 

ASK müəssisələrinə dövlət dəstəyi tədbirləri effektiv və sistematikdir , fərdi 

müəssisələr və sahələr üzrə “böhranlı hallarının aradan qaldırılması, ölkə daxilində  təsərrüfat 

və sahələrarası münasibətlərin inkişafı  aqrar siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. 

Ölkədə ASK-nın idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə təcili tədbirlərin qəbulu 

və rəqabət əlaqələrini stimullaşdırmaqla milli aqrobiznes sistemində müəssisələrin təşkilati-

iqtisadi davamlılığının yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması tələb 

olunur. 

Azərbaycanın şəraitinə gəldikdə, aqrar-ərzaq sektorunun müəssisələrinin şaquli və 

üfüqi tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi ASK-nın sabitliyini möhkəmləndirən güclü bir 

amil kimi çıxış edir, milli ASK sistemindəki korporativ strukturların potensialı milli 

iqtisadiyyatın ümumi potensialının vacib tərkib hissəsidir və bu da vahid birlik iştirakçılarının 

imkanları ilə və korporasiyaların fəaliyyət göstərdiyi bölgənin resurs bazası ilə müəyyən 

edilir. 

Aqrar-ərzaq sektoru ölkənin sosial-iqtisadi potensialının formalaşmasına əhəmiyyətli 

töhvəni təmin edir. Eyni zamanda ASK-nın qida və emal sahələrinin iri və davamlı 

müəssisələri əsasında yaradılmış inteqrasiya edilmiş birliklər əsasən ərazinin resurs 

potensialının istifadəsinə yönəldilmişdir . 

"Kənd təsərrüfatı xammalının istehsalı, emalı və satışı" sistemindəki iştirakçıların 

iqtisadi fəaliyyətinin nəticələrinə əsasən kənd təsərrüfatı təşkilatları ümumi xərclərdə ən 

böyük paya orta hesabla 60-65% və ya daha çoxuna malikdirlər, emal müəssisələri 20-25 və 

yalnız 10-15% xərclər ticarətin payına düşür. Lakin, qiymətlərin formalaşmasında əks əlaqə 

müşahidə olunur və nəticədə kənd təsərrüfatı təşkilatları ən aşağı gəlirə malik olurlar. 

Bazarın öyrənilməsinin təkmilləşdirilməsi yalnız ticarət sahəsində vəziyyətin möh-

kəmləndirilməsi amili kimi deyil, həm də bundan əvvəl sadalanan sosial-istehsal problemlərinin 

həlli üçün əsas amillərdən biri – aqrar-ərzaq sektorunda əmək məhsuldarlığının artırılması və 
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həm istehsalçı, həm də işçilər üçün mənfəət kimi təhlil olunur. 

Hal-hazırda aqrar-ərzaq təşkilatları üçün marketinq onların yeni iqtisadi şəraitdə 

uğurlu fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. Marketinqin tətbiqi istehsal-təsərrüfat 

fəaliyyətiniin bazarın tələblərinə cavab verməsi üçün onu yenidən təşkil etməyə imkan verir. 

Bir kateqoriya olaraq aqromarketinqə iki aspektdə baxıla bilər. Bu bir tərəfdən, son 

istifadəçiyə yönəldilmiş malların istehsalı və satışı prosesində yaranan iqtisadi münasibətlərin 

məcmusudur. Digər tərəfdən, müxtəlif sahələrin və aqrar-sənaye kompleksinin alt sahələri 

sisteminin malların istehsalı və satışının bütün iştirakçıları tərəfindən həyata keçirilən 

marketinq tədbirləri, elementləri, üsulları kompleksidir. 

Y.M. Xvesik, D.G. Evans, B. Berman tərəfindən başlanan "aqrar-sənaye marketinqi" 

konsepsiyasının öyrənilməsi L.S. Şexovtsev, A.F. Pavlenko, N.P. Teslyuk və digərlərinin 

tədqiqatları nəticəsində uğurla davam etdirildi. 

Aqrar-ərzaq sektoru müəssisələrinin iqtisadi mexanizmində marketinq sisteminin rolu 

onun funksiyalarında özünü göstərir. ASK sistemi daxilində müəssisələrin təbiətində və 

metodlarındakı təbii fərqlər isə marketinqin ümumi funksiyaları arasında tam fərqini müəyyən 

edir. Yalnız tədqiqat funksiyası dəyişməz qalır. Qalanlar, çeşidləmə planlaşdırma və malların 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, satış və bölgü, reklam və satışın təşviqi funksiyaları bu 

sahələrdə çevrilir və idarəetmə xarakteri əldə edir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki,bazar  

münasibətləri şəraitində rentabelli fəaliyyət göstərmək üçün bütün təsərrüfatçılıq subyektləri 

minimum dəqiqliklə də olsa, öz marketinq konsepsiyalarına malik olmalıdırlar [1, s.257]. 

Kənd təsərrüfatı marketinqinin spesifik xüsusiyyəti son mərhələlərin əhəmiyyətindən 

ibarət olmasındadır, çünki bu halda obyekt əsasən xammaldır və marketinqin qarşısında 

qoyulan məqsədə nail olunması daha mürəkkəbdir. 

Sahədaxili baxımdan məhsulların dövriyyəsi ASK-nın ilkin həlqəsini təşkil edən 

təşkilatların fəaliyyətinin aralıq nəticəsi kimi çıxış edir. Beləliklə, bu cür müəssisə və ya 

müəssisələrin bölmələri arasında fəaliyyət nəticələrinin mübadiləsini idarə etmək prosesi 

(təsərrüfat hesablı bölmələr, kiçik müəssisələr, müstəqil kooperativlər və ya birliyin bir 

hissəsi və s.) təsərrüfatdaxili marketinq kimi qəbul edilə bilər. 

Qlobal səviyyədə marketinq fiziki və sosial ehtiyacları, onların məmnunluğunu və 

həyata keçirilməsi təsirindən səmərənin alınmasını müəyyən etmək üçün lazım olan bütün 

prosesləri nəzərdən keçirir. Bu baxımdan marketinq, məhsulun istehlakçıya hansı qiymətlə 

çatdırıldığını, müştərilərin istəklərinə uyğunluğunu, cəmiyyətin ehtiyaclarının nə qədər 

məmnun olduğunu, şirkətin bu məhsulu təmin etmək üçün dövlət tərəfindən hansı tədbirlər 

görüldüyünü nəzərə alır. Marketinqin bu tərəfi marketinqin makro mövqeyinə aiddir. ASK-

nın istehsal amili baxımından marketinqin nəzərə alınması onun strukturundan başlamalıdır. 

İqtisadiyyatın bu sektorunun son məhsulu birbaşa istehlak üçün uyğun məhsuldur. 

ASK-nın bir-birinə bağlı beş mərhələdən (kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 

kənd təsərrüfatı xammalından hazırlanan istehlak mallarının istehsalı, son məhsulların satışı, 
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təkrar istehsal dövrünün bütün mərhələlərində istehsal-texniki və texnoloji xidmətlər) ibarət 

olan funksional quruluşuna əsasən marketinq strukturlarının fəaliyyət istiqamətindən 

(təsərrüfatdaxili marketinq, aqromarketinq, ərzaq və emal sənayesi marketinqi) asılı olaraq 

aqrar-ərzaq marketinqinin tərkib hissələrini və bu sahədə marketinqin obyektlərindən asılı 

olaaq onun submodellərini (istehsal, kommersiya, qeyri-kommersiya, bankçılıq, investisiya 

marketinqi, marketinq xidmətləri və s.) nəzərdən keçirmək olar. 

Aqrar-sənaye kompleksi - kənd təsərrüfatı texnikası, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı, onun emalı və realizasiyasını təmin edən kənd təsərrüfatı və onunla bağlı 

iqtisadiyyatın sahələrinin qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirini özündə əka etdirən funksional 

çoxsahəli alt sistemdir.Aqrar-sənaye kompleksinin formalaşması kənd təsərrüfatının maşınlı 

istehsal mərhələsinə keçidlə bağlıdır. Belə ki, bu mərhələ kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatın 

digər sahələri ilə funksional əlaqələrini yetərincə dərinləşdirdi və genişləndirdi. Praktiki 

olaraq, milli iqtisadiyyatın bütün sahələri bilavasitə və ya dolayısı ilə aqrar-sənaye 

kompleksinin fəaliyyətində iştirak edir, hansı ki, üç sferanı özündə əks etdirir.  

1.Kənd təsərrüfatı üçün istehsal vasitələrinin istehsalı. 

2.Kənd təsərrüfatı xammanlının istehsalı 

3. . Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və satışı. 

ASK-nın ən əsas tərkib hissəsi ərzaq kompleksidir. Bu kompleksə qeyri- ərzaq 

təyinatlı kənd təsərrüfatı xammalının emal sahələri daxil deyil. Ərzaq kompleksi anlayışı 

Qərbi Avropa ölkələrində geniş yayılmışdır. Belə ki, bu ölkələrdə texnoloji (texniki) xammal 

(pambıq, kətan və s.) istehsalı ümumiyyətlə yoxdur. ABŞ-da aqrar-sənaye kompleksinin 

istehsalında ərzaq kompleksinin payı çox böyükdür. ASK-nın formalaşması üçün maddi əsas 

aşağıdakılardır:  

1) ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi; 

2) kənd təsərrüfatının milli iqtisadiyyatın digər sahələri ilə istehsal texnoloji 

əməkdaşlığının davamlı genişlənməsi. 

Hal-hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının birbaşa istehsalçısı (məsələn, fermer) 

adətən öz məhsulunu istehlak üçün tam hazır səviyyəyə çatdırmır. Kənd təsərrüfatı maşın 

mərhələsində yalnız öz imkanları ilə idarə oluna bilməz. Aqrar-sənaye kompleksində kənd 

təsərrüfatının vəziyyəti sənaye və ticarət sahələrindəki korporasiyalardan asılılıqla xarakterizə 

olunur. Sahələrarası kooperasiya nə qədər çox inkişaf edibsə, ASK məhsulunun dəyərində 

kənd təsərrüfatının payı bir o qədər azdır. Kənd təsərrüfatının sənayeləşməsi aqrar-sənaye 

kompleksində keyfiyyət proseslərində və bütövlükdə iqtisadiyyatda əsas rol oynayır. Bu kənd 

təsərrüfatında çalışanların sayının azalmasına; şəhər və qeyri-kənd təsərrüfatı əhalisinin 

payının artmasına; evdə yemək hazırlamaqdan sənaye əsasında ictimai qidalanmaya gətirib 

çıxarır. Aqrar-sənaye kompleksində dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi birbaşa olaraq 

marketinq və onun təkmilləşdirilməsindən asılıdır. Onu da  xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 

aqrar sahədə marketinqin düzgün təşkili və idarəedilməsi mövcud sahənin ölkə daxilində 

inkişafını təmin etməklə yanaşı, sərhədlərinin genişlənməsinə, birbaşa olaraq dünya 
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iqtisadiyyatı və bazarına inteqrasiyasına da əlverişli şərait yaradacaqdır. Zənnimizcə, aqrar-

sənaye kompleksində marketinqin effektiv inkişafı üçün aşağıdakıların təmin edilməsi zəruri 

olardı: 

 Aqrar- sənaye kompleksində istehlak və bazar tələbinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi üzrə sistemli tədqiqatların təşkili; 

 Aqrar- sənaye müəssisələrinin maddi-texniki bazasının düzgün təşkili; 

 Aqrar – sənaye müəssisələrinin xammal və istehlak rayonlarına yaxın 

yerləşdirilməsi; 

 Aqrar- sənaye kompleksində bazar infrastrukturu sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

 Müasir aqrar bazarların, aqromarketlərin və yarmarkaların fəaliyyətinin mütəmadi 

təşkili; 

 Aqrar- sənaye kompleksində sahələrarası kooperasiya və inetqrasiya əlaqələrinin 

təşkili; 

 Aqrar – sənaye kompleksində qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi və nəzarətinin 

gücləndirilməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar-sənaye kompleksində marketinqin effektli təşkili və 

idarəedilməsi ölkəmizin ixrac potensialının formalaşmasına və “Made in  azerbaijan”  

brendinin də  təşviqinə əlverişli şərait yaradacaqdır. 

Nəticə. Tədqiqatın sonunda belə bir nəticəyə gəlinir ki, qeyri- neft sektorunun prioritet 

istiqamətlərindən biri olan aqrar sahənin, həmçinin aqrar-sanaye kompleksinin inkişafını 

effektiv marketinq sistemi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Aqrar-sənaye 

kompleksində qarşıya qoyulan strateji hədəflərə nail olmaqla yanaşı, mövcud sahənin iqtisadi 

sistemin bütün səviyyələrində inkişafı məhz marketinqin düzgün təşkili və 

təkmilləşdirilməsindən asılıdır.  
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