
  

İPƏK YOLU, No.3, 2021, səh.5-20 

 

 
5 

 

İSTEHLAK BAZARLARININ ƏMTƏƏ STRUKTURUNUN FORMALAŞMASINDA 

SAHƏLƏRARASI İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN İNKİŞAF PRİORİTETLƏRİ 

 

V.H. Abbasov1, F.V. Süleymanov2 

 
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, Azərbaycan 

e-mail: farizsuleymanov649@gmail.com  

 

Xülasə. Məqalədə regional kənd təsərrüfatı istehlak bazarlarının inkişafına 

təsir edən, onun dayanıqlığının yüksəldilməsinə imkan verən struktur 

siyasətin təkmilləşdirilməsinə diqqət edilməklə, bu sahədə sahələrarası 

iqtisadi əlaqələrin daha mütərəqqi metodlarla uzlaşdırılması imkanları, inkişaf 

priolitetləri tədqiq edilmişdir. Məqalədə, həmçinin sahələrarası inkişafı 

ləngidən, destruktiv mövqedə çıxış edən amillər araşdırılmışdır. 
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Abstract. The article examines the possibilities of 

harmonization of inter-sectoral economic relations 

in this area, their development priorities, focusing 

on the improvement of structural policies that 

affect the development of regional agricultural 

consumer markets and increase its sustainability. 

The article also identifies the factors that hinder 

inter-sectoral development and take a destructive 

position. 
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Резюме. В статье рассматриваются основные 

вопросы, связанные с реализацией в Азербай-

джане экономической политики по развитию 

инновационной деятельности. Определены ос-

новные задачи, которые необходимо решить в 

процессе формирования региональной эконо-

мической инфраструктуры на основе иннова-

ций, и предложен ряд рекомендаций по созда-

нию такой инфраструктуры в регионах. 

Ключевые слова: аграрный сектор, регио-

нальный рынок, межотраслевые отношения, 

самообеспеченность. 

 

1. Giriş 

 Qlobal miqyasda baş verən dəyişikliklər, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsir etməklə, 

onun gələcək inkişafı istiqamətlərini, müqəddəratını bu və ya digər dərəcədə müəyyən edir.  

Artan istehlak tələbi fonunda sahələrarası destruktivliyin aradan qaldırılması istiqamətində, 

struktur siyasətin işlənib hazırlanmasının vacibliyini göz önünə gətirir. Bu əsasda milli iqtisadi 

təhlükəsizliyin vacib elementi olan ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı şəkildə təmin edilməsi 

məqsədilə iqtisadiyyatın bütün, o cümlədən sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, ticarət, nəqliyyat, 

turizm, rabitə, xidmət və digər sahələrinin bir vəhdət şəklində əlaqələrinin uzlaşdırılması 
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vacibdir. Belə ki, sahənin birinin inkişafı digər sahənin inkişafına və ya əksinə ləngiməsi digər 

sahədə istehsalın əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb ola bilir. Bu hal günlük istehlakda 

əsaslı paya malik aqrar sektorun məhsul istehsalına, onun reallaşdırılmasına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir edir. Bu səbəbdən, aqrar istehsalda sektorun spesifik xüsusiyyətlərindən irəli 

gələn amillər nəzərə alınmaqla,sahələrarası daxili kordinasiyanın günün tələblərinə uyğun 

formalaşdırılmasına və yenilənməsinə ehtiyyac duyulur. Aqrar sektor milli iqtisadiyyatın bütün 

sahələri ilə bu və ya digər dərəcədə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda inkişaf etdiyindən onun 

sahələrarası inteqrasiyasının təmin edilməsi olduqca vacibdir [4]. Xüsusilə, aqrar sektorun 

sənayenin istehsal vasitələri istehsal edən sahələri ilə sıx əlaqədə olması, istehlak bazarında 

əmtəə strukturunun formalaşmasına, inkişafına təsir edən əsas hərəkətverici amil kimi çıxış 

edir. Burada, istehsal vasitələrinin sənayenin alt sahələrində yaradılması, onun kənd 

təsərrüfatının istehsal şərtlərinə uyğun formalaşdırılmasını zəruri edir. Bu hal, kənd 

təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin spesifik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Buna təsir edən bir 

digər amil, müasir şəraitdə istehlakçı tələblərindəki dəyişmələrlə bağlıdır. Belə ki, hazır ki 

şəraitdə müasir istehlakçı tələblərinin, öncəki istehlakçı tələblərindənəhəmiyyətli dərəcədə 

fərqləndiyi obyektiv reallığa çevrilmişdir. Bu səbəbdən istehlak məhsulları bazarlarının əmtəə 

strukturunun formalaşdırılması zamanı, sənayenin  istehsal vasitələri istehsal edən sahələri ilə 

kənd təsərrüfatının qarşılıqlı əlaqəsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Burada istehsal 

texnologiyalarının bazar tələbinə uyğun məhsul istehsal etməsi üçün, istehsal xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaşdırılmasına diqqət edilir. Odur ki, istehlak bazarlarının əmtəə strukturunun qlobal 

mühitin təsirlərinə əhəmiyyətli dərəcədə məruz qalması, sahələrarası əlaqələrin 

gücləndirilməsini və onun müasir bazar tələblərinə uyğun yeni müstəvidə qurulmasını zəruri 

edir [9].  

 

2. Aqrar sektorun milli iqtisadiyyatın digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin təmin 

edilməsinin zəruriliyi, sahələrarası əlaqələrin kənd təsərrüfatının istehsal 

imkanlarının genişləndirilməsində rolu 

 Aqrar sektorun çoxşaxəliliyi və sahənin istehsal imkanlarının genişliyi xüsusiyyəti, 

onun istehsalın digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsini şərtləndirir. Dünya təsərrüfatı təşəkkül 

tapdığı gündən bu yana, aqrar sektor ilə iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi 

günbəgün artmışdır. Artan istehlak tələbinin ödənilməsi istiqamətində, monoton istehsal 

yanaşması öz əhəmiyyətini itirmiş, çoxşaxəli istehsal əlaqələrinin qurulması zərurətə 

çevrilmişdir. Belə ki,aqrar sektor ilə iqtisadiyyatın digər sahələriarasında qarşılıqlı əlaqələr, 

əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə, dayanıqlı şərtlər daxilində fəaliyyət göstərən 

rəqabətqabiliyyətli iri istehsal vahidlərinin yaranmasına, emal sənayesinin xammal təminatının 

yaxşılaşmasına, istehlak bazarının özünütəminat imkanlarının genişlənməsinə və bu əsasdasahə 

üzrə iqtisadi gəlirlərin artmasına imkan verir. 
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 Kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun hərtərəfli 

inkişafı, ölkənin aqrar siyasətinin qarşısında dayanan mühüm məsələlərdən hesab edilir. Odur 

ki, aqrar sektorla digər sahələr arasında əlaqələrin tədqiqinə, onun yeni müstəvidə qurulmasına 

böyük əhəmiyyət verilir. Çünki, aqrar sektorun digər sahələr ilə qarşılıqlı əlaqəsinin tədqiqi, 

burada mövcud çatışmazlıqların müəyyən edilərək aradan qaldırılması, istehsalın 

fasiləsizliyinə, bazarın əmtəə strukturunun yaxşılaşmasına təsir edən amil kimi çıxış edir. Digər 

tərəfdən aqrar sektor,müxtəlif istiqamətli, əlaqəli sahələrin inkişaf səviyyəsindən və inteqrasiya 

proseslərinin effektivliyindən xeyli dərəcədə təsirlənir. Çünki,kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı prosesində bir çox sahələrin istehsal və qeyri-istehsal nəticələrindən bu və ya digər 

dərəcədə istifadə edilir [11]. Bu hala kənd təsərrüfat məhsul istehsalının bütün mərhələlərində 

müxtəlif səviyyələrdə rast gəlmək mümkündür.Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

zamanımüxtəlif təyinatlı texniki avadanlığa, əkin vasitələrinəvə irriqasiya işlərininhəyata 

keçirilməsi məqsədilə ayrı-ayrı istehsal amillərinə ehtiyyac duyulur. Bununla bağlı, D. Şaikia 

qeyd edir ki, kənd təsərrüfatı sektorunun sənaye məhsulları ilə bağlılığı və inkişafı, sahələrarası 

məhsul istehsalının həcmi ilə müəyyənləşir. Belə ki, hər nə qədər məhsul mübadiləsi onlar 

arasında artarsa, o qədərdə sahə üzrə ixtisaslaşma və iqtisadi səmərəlilik yüksələr. D. Şaikia 

həmçinin yeyinti sənayesi müəssisələrinin xammal-material təminatının təxminən 80%-dən bir 

qədər çoxunun məhz kənd təsərrüfatı məhsulları hesabına ödənildiyini qeyd edirdi.O, həmçinin 

aqrar sektor ilə sənaye sahələrinin qarşılıqlı  inteqrasiya əlaqələrinin güclənməsinin, 

sahələrarası qarşılıqlı əlaqələrinin faydalı əməkdaşlığı nəticəsində mümkünlüyüqənaətində idi. 

 Müəyyən sahədə, əmtəə strukturunun formalaşması, inkişafı rəqabətqabiliyyətliliyin 

təmin edilməsinin vacib şərti, sahə üzrə istehsal vasitələri ilə təminatın stabilliyinə nail 

olunmasıdır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatının, istehlak bazarının inkişafı istiqamətində atılması 

vacib addım təsərrüfat subyektlərinin lazımı səviyyədə istehsal vasitələri ilə təmin edilməsidir.  

Bu əsasda aqrar sektor milli iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olsada, bu sahələr 

içərisində onun sənaye ilə qarşılıqlı əlaqəsi daha çox fərqləndirilir.Sənaye sahələri ilə fasiləsiz 

qarşılıqlı əlaqədə olan aqrar sektor, təkcə sənayenin xammala təminatına imkan 

vermir.Həmçinin sənayedə istehsal edilənistehsal vasitələrinin vacib idxalçısı qismində çıxış 

edir. Başqa bir deyimlə,aqrar sektor məhsulların yetişdirilməsi və emalı üzrə bir çox istehsal 

mərhələsində sənayedə istehsal olunmuş maşın və avadanlıqların idxalından asılıdır.  

 Qeyd edildiyi kimi, kənd təsərrüfatı istehlak bazarlarının əmtəə strukturunun 

formalaşması və onun rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, sahə üzrə fəaliyyət göstərən 

istehsalçıların, dayanıqlı və yüksək keyfiyyətli istehsal vasitələri ilə təminatından asılıdır. Kənd 

təsərrüfatında sənayedən daxil olan istehsal vasitələrinin xüsusi çəkisinin yüksəkliyi, burada 

maya dəyərinin formalaşmasına əsaslı təsir etməklə, bazarın gələcək satış istiqamətini və 

həcmini müəyyən edir. Xüsusilə, istehlak bazarında reallaşdırılması məqsədilə bazara təklif 

edilən məhsulların qiymətlərinin, texnika, yanacaq və digər istehsal vasitələrinin (gübrə, toxum, 

ting, pestisid və s) qiymətlərinin təsiri altında formalaşması, bunun zəruriliyini ifadə edən başqa 

bir amildir.  
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 Kənd təsərrüfatı əkin materialları və texniki təchizatla bağlı üzləşilən problemlər, yeni 

müstəqillik əldə etmiş ölkə iqtisadiyyatımızın kənd təsərrüfatı sektorunda müəyyən qısa 

müddət mövcud olmuşdur. Xüsusilə müstəqilliyin ilk vaxtlarında bu hal özünü daha qabarıq 

büruzə vermişdir. Belə ki, əksər istehsal vasitələri ilə özünütəminat imkanları aşağı olan aqrar 

sektor, bazarın təminatını ödəmək iqtidarında deyildi. İstər texniki, istərsədə digər istehsal 

vasitələrinin çatışmazlığı istehlak bazarının hər ötən gün daha böyük dəyər itirməsinə gətirib 

çıxarmışdır. Sonrakı vaxtlarda yanacaq energetika sektoru üzrə həyata keçirilən uğurlu 

layihələr hesabına bu sahəyə kapital qoyuluşlarının artması sahə üzrə istehsal vasitələri ilə 

təminata əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Qeyri-neft sektoru üzrə investisiya qoyuluşlarının 

həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, bu sahədə üzləşilən məsələlərin qısa vaxtda öz 

həllini tapmasına əsaslı təsir etmişdir. Bu əsasda texniki təminat üzrə göstəricilərin hər ötən ilə 

nisbətən yaxşılaşması, əmək məhsuldarlığına təsir edən əsas amil kimi çıxış etmişdir [5]. Digər 

tərəfdən istehlak bazarında əmtəə strukturunun formalaşmasında, məhsulun satış qiymətlərinin 

müəyyən edilməsindətexniki təchizatla təmin olunma, ondan istifadə imkanlarının səviyyəsi ilə 

yanaşı, yanacaq vasitələri ilətəminata da diqqət etmək vacibdir.Çünki, yanacaq və sürtkü 

materiallarının qiymətlərinin məhsulun maya dəyərinə bu və ya digər dərəcədə yansıması, 

bazarın əmtəə strukturuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir və onun gələcək həcmini müəyyən 

edir. Son illər təsərrüfatı sahələrinin, xüsusilə örtülü tərəzçiliyin inkişafı bu sahədə təsərrüfatlar 

üzrə enerji istehlakının həcmini yüksəltmişdir. Bu sahədə dövlət dəstəkləyici tədbirlərin 

əhəmiyyətini artırmışdır.Bazarın əmtəə strukturunun müəyyən edilməsinə, onun 

yaxşılaşmasına təsir edən bir digər amil, gübrə, pestisid və müxtəlif sahələr üzrə digər istehsal 

(əkin) vasitələri ilə təminat səviyyəsidir. Bu əsasda bitkiçilik sahəsində, səpin və sonrakı 

dövrlərdə geniş istifadə edilən mineral gübrələrin payı nəzərə çarpandır. Belə ki, son dövrlər 

xarci bazardan gübrə təminatı üzrə asılılığın aradan qaldırılması məqsədilə yeni növ istehsal 

vahidlərinin yaradılması, yerli kimya materiallarından istifadə nəticəsində, aşağı qiymətə 

mineral gübrə təchizatının yaxşılaşdırılmasına mühüm təsir göstərmişdir [15]. Bunu statistik 

məlumatlar əsasında daha aydın müşahidə etmək olar.  

Cədvəl 1-də qeyd edildiyi kimi,  son bir neçə ildə aqrar sektorda istehsalçıların istehsal 

vasitələri ilə təminatı öncəki illərlə müqayisədə xeyli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Belə ki, texniki 

təminat üzrə 2015-ci ildə bu göstərici kənd təsərrüfatı təyinatlı traktorlarda 12,3 min, 

taxılyığankombaynlarda 0.7 min idisə, 2019-cu ildə, göstərici artaraq müvafiq olaraq traktor 

üzrə 34,9 min, kombayın üzrə 3,8 min təşkil etmişdir. Hər traktora düşən əkin sahəsinin 

kəmiyyəti 2015-ci ildə 129 ha olduğu halda, 2019-cu ildə bu göstərici azalaraq hər traktor üçün 

49 ha təşkil etmişdir. Eyni dövrlə müqayisədə taxılyığan kombaynların hər vahidinə düşən biçin 

sahəsinin kəmiyyəti 1369 hektardan, 272 hektara qədər əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Bu 

hal texniki təchizat üzrə yeni satıcıların bazara daxil olması və ya əvvəlki satıcıların, texnika 

üzrə dövlət dəstəkləyici tədbirlərin artırılması hesabına fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi ilə 

mümkün olmuşdur. 
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Cədvəl 1. Əsas növ istehsal vasitələri ilə kənd təsərrüfatının təminatı 

 

 

 

 

illər 

 

Traktor və taxıl yığan kombaynların sayı, ilin axırına 

min.ədəd 

 

Mineral gübrə 

min.ton 

 

Yanacaq və sürtkü 

materialları (teracoul) 

 

traktor 

 

1 traktora 

düşən 

sahə,ha 

 

taxılyığan 

kombaynlar 

1 kombayna 

düşən sahə, 

ha  

 

ümumi, 

1ha 

üçün, 

kq 

 

dizel 

 

 

mazut 

 

2015 12,3 129 0,7 1369 40.6 23 12.835 12.7 

2016 17.0 96 1.3 736 80.7 44 11,269 59.5 

2017 21.8 76 1.6 567 118.7 63 12.195 4.3 

2018 34.8 50 3.7 286 141.3 72 13.048 55.2 

2019 34,9 49 3,8 272 159,3 82 12.971 339.8 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

  

Cədvəldə həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulunun maya dəyərinin formalaşmasında 

əhəmiyyətli çəkisi rolu olan yanacaq ehtiyyatlarının,istehsalçılar tərəfindən istifadəsinin 

həcmindəki dəyişmə öz əksini tapmışdır. Belə ki, 2015-ci il ilə müqayisədə 2019-cu ildə kənd 

təsərrüfatında, istifadə edilən mazutun həcmi 26,8 dəfə artmışdır. Bu artım xüsusilə qeyri-neft 

sektoru üzrə əsaslı paya malik istixanaların son vaxtlar istehsal miqyasının genişləndirilməsi 

ilə əlaqəlidir. Dövlət Statistika Komitəsinin bir başqa məlumatında bu istiqamətdə geniş istifadə 

edilən, təbii qazın həcminində nominal ifadə də 88,5%-artdığı qeyd edilmişdir.  Ancaq ötən 

dövrlə müqayisədə, diqqət edildiyi zaman dizel yanacağının həcmində ki artım, bir o qədər də 

diqqət çəkmir, sözgüdən son beş ilin müqayisəsi göstərir ki, sahə üzrə istifadə edilən dizel 

yanacağının ümumi həcmində yalnız 1,1% artım müşahidə edilmişdir. 

 Cədvəl 1-də həmçinin bitkiçilik sahəsində məhsul istehsalının artırılmasına əsaslı təsir 

göstərən, mineral gübrələrində həcmində ki dəyişmə öz əksini tapmışdır. Statistik rəqəmlərdən 

görüldüyü kimi, 2015-ci ildə ölkə üzrə istifadə edilən ümumi mineral gübrə miqdarı 40,8, min 

ton, olduğu halda bu rəqəm 2019-cu ildə159,3 min tonaqədər artırılmışdır. Baza ili ilə 

müqayisədə bu göstərici, hesabat ilində əhəmiyyətli dərəcədə (2.9 dəfə) artmışdır. Hər hektara 

düşən mineral gübrə miqdarı 2015-ci il ilə müqayisədə, 2019-cu ildə 23 kq-dan 82kq-a 

çatdırılmışdır. Ölkə üzrə gübrələnmiş sahənin ümumi əkin sahəsində xüsusi çəkisi, sözgedən 

dövr ərzində 58%-dən, 80%-ə yüksəlmişdir. Bu isə mineral gübrə ilə təchizatın, hər ötən il ilə 

müqayisədə daha da yaxşılaşmasını ifadə edir. Bu hal, kənd təsərrüfatı məhsul istehsalının 

həcminin yüksəlməsinə, daxili və xarici bazarda əmtəə strukturunun yaxşılaşmasına təsir edən 

hərəkətverici amil kimi çıxış edir [16]. 

 Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, deyə bilərik ki sənayenin kənd təsərrüfatı üçün istehsal 

vasitələri istehsal edən sahələri ilə son məhsulun reallaşdırılması məkanları, bazarlar arasında 

sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur və bu əlaqələr hər ötən il qlobal mühitin təsiri altında daha da 

dərinləşməkdədir. 
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 Aqrar sektorda bazarın əmtəə struktunun formalaşmasına təsir edən bir digər sahə 

nəqliyyat sektorudur. Son vaxtlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində baş verən köklü 

dəyişikliklər, aqrar sektorla nəqliyyat sektoru arasında əlaqələrin yeni istiqamətdə qurulmasına 

imkan vermişdir. Bu əsasda, müasir istehsalçı və istehlakçıların qarşılıqlı maraqlarını təmin 

edən logistik mərkəzlərin əhəmiyyəti böyükdür. Bir çox aqrar məhsul istehsalçıları istehlakçı 

maraqlarının təmin edilməsi, məmnuniyyətin artırılması məqsədilə məhsulun daşınmasına, 

onun etibarlı şəkildə saxlanılmasına, son istehlakçıya çatdırılmasının düzgün təşkil olunmasına 

və bu istiqamətdə nəqliyyat xərclərinin, itkilərin azaldılmasına xüsusi önəm verirlər. Bu 

məqsədlə düzgün formada təşkil edilən, fasiləsiz fəaliyyət göstərən kommunikasiya 

sistemlərinin yaradılması hazırda bu sahədə qarşıda dayanan əsas məsələ hesab edilə bilinər. 

Problemin həlli çoxsaylı istehsal şərtlərinin təmin edilməsi ilə bağlı olsada, burada əsas diqqət 

çəkən məqam ixtisaslı kadr təminatı ilə bağlıdır. Bunu, sahənin özünün yeni olması xüsusiyyəti 

ilə əlaqələndirmək olar. Belə ki, logistik mərkəzlərin fəaliyyətinin qurulmasının və inkişafı 

idarə etməni düzgün formada həyata keçirə bilən mütəxəssislərin fəaliyyətindən asılıdır. Odur 

ki, bu sahədə iqtisadi effektivliyin davamlılığına nail olunması üçün kadrların sahə üzrə 

biliklərinin fasiləsiz yenilənməsinə diqqət edilməlidir.İstehsal müəssisələrinin bu istiqamətdə 

fəaliyyətini zəruri edən bir başqa amil, informasiya texnologiyalarının, elektron ticarətin 

miqyasının genişlənməsinə bağlı olaraq məhsulların daha effektiv şəkildə istehlakçılara 

çatdırılması ilə əlaqəlidir [12].  

 Aqrar məhsulların çatdırılmasının xərclərinin yüksəkliyi, logistikanın nəql etmə üzrə 

funksiyasının səmərəli işlənməsini və istifadəsini zəruri edir. Burada daşınma xidmətlərinin 

qiymətlərinin yuxarı olmasının səbəbi, yanacaq ehtiyyatlarının bazar qiymətlərinin 

yüksəkliyindən irəli gəlir. Əlbətdə enerji daşıyıcıları üzrə daxili bazar qiymətləri, dünya bazar 

qiymətləri ilə müqayisədə az olsada, yanacaq üzrə istehsalçı mövqelərinin dəstəklənməsi 

məqsədilə subsidiyalar ayrılsada, logistik mərkəzlərin nəqletmə fəaliyyətinin strateji xətlər, 

məntəqələr üzrə həyata keçirilməsinə böyük ehtiyyac var. Xüsusilə, nəqliyyat xərclərinin əmtəə 

qiymətlərinin formalaşması üzərində önəmli təsirinin olması, istehsalçı ilə istehlakçı arasında 

nəqliyyat xərclərinin optimal nisbətinin müəyyən edilməsini zəruri etməklə, ticarət əlaqələrinin 

məkanca yaxınlığını şərtləndirir. Bu həmçinin, istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin qorunub 

saxlanılması və onun tez bir vaxtda sıradan çıxmaması sarıdan da vacibdir. Bu əsasda, ölkənin 

milli və regional bazarlarının kənd təsərrüfatı məhsulları ilə etibarlı təminatı məqsədilə logistik 

mərkəzlərin ölkənin müxtəlif regionlarında yaradılmasına böyük ehtiyyac var [7].  

 Nəqliyyat, kommunikasiya xidmətləri üzrə logistikanın çoxsaylı geniş imkanlarından 

istifadə etməklə, istehsal müəssisəsinin xərclərinin azaldılmasına və istehsal imkanlarının 

genişləndirilməsinənail olmaq mümkündür.Digər tərəfdən xarici mühitin təsiri ilə 

rəqabətqabiliyyətliliyin sahələr üzrə yüksəlməsi, müasir istehlak tələbinə uyğun məhsul təqdim 

edilməsini zərurətə çevirmişdir. İstehlakçı məmnuniyyətinin təmin edilməsi məqsədilə kənd 

təsərrüfatı və nəqliyyat sektoru arasında əlaqələrin tədarük zəncirinin tələblərinə 



V.H. ABBASOV, F.V. SÜLEYMANOV: İSTEHLAK BAZARLARININ ƏMTƏƏ STRUKTURUNUN…   

 

 

 
11 

uyğunlaşdırılmasını ön plana çəkmişdir. Bunu zəruri edən bir digər amil, müəssisələrin maliyyə 

imkanlarının, ehtiyyatlarının yüksəldilməsi məqsədilə istehsal xərclərinə maksimum qənaət 

edilməsi və maliyyə itkilərinin həcminin minimuma endirilməsi ilə bağlıdır [8]. 

 Aqrar sektorun məhsul istehsalının və strukturunun formalaşdırılması, genişləndirilməsi 

məqsədiləistehsal sahələr üzrə tikinti quruculuq işlərinin aparılması vacibdir. Məhsul istehsalı 

üzrə zəruri infrasturukturun yaradılması sahənin özünün spefikasından irəli gələrək müxtəlif 

istiqamətlərdə aparıla bilər. Buna təsir edən amillər sırasında istehsal müəssisəsinin istehsal 

vahidinin yerləşdiyi ərazi, təbii amillər, təsərrüfat məşğuliyyəti, istehsal imkanları, istehsal 

gücü, maliyyə imkanları, fəaliyyət istiqaməti üzrə gəlirlik səviyyəsi, əsas istehsal fondları ilə 

silahlanma və s. kimi çoxsaylı amillər yer alır [3]. Aqrar sektorun mövsümülük xüsusiyyətindən 

irəli gələrək istehsal vasitələrinin, avadanlıqlarınıntəbii amillərdən təsirlənməməsi məqsədilə 

etibarlı şəkildə saxlanmasını zəruri edir. İstehsal amillərinin növbəti mövsümdə yenidən 

təsərrüfat fəaliyyəti üzrə istehsala cəlb edilməsi, müxtəlif təyinatlı saxlanc anabarlarının 

tikintisini zəruri edir. Odur ki,aqrar sektorda məhsulların tez xarab olma xüsusiyyəti, 

məhsulların uzunmüddət saxlanılması məqsədilə yeni növ saxlanc anbarlarına ehtiyyac duyulur 

[4]. Bu hal tikinti sektoru ilə əlaqələrin yeni müstəvidə qurulmasını şərtləndirir. Burada ehtiyyat 

saxlanc anbarlarının yaradılması və onların lazımı istehsal vasitələri ilə təmin edilməsi, aqrar 

bazarda əmtəə strukturunun yaxşılaşdırılmasına müəyyən dərəcədə təsir edir.  

 Sənayenin inkişafı nəticəsində tikinti sektorunda, tikinti materiallarının əvvəlki illərə 

nisbətən çeşidliliyinin artması, yerli özəl və dövlət müəssisələri tərəfindən istehsal edilən mal-

materialların daha ucuz qiymətə daxili bazarda mövcudluğuna şərait yaratmışdır. Aqrar 

sektorda tikinti quruculuq işlərinin sürətləndirilməsi, istehsal mühitinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdə dövlət bu və ya digər dərəcədə iştirak 

edir. Xüsusilə son on illikdə aqrar sektora investisiya qoyuluşlarının hər ötən ilə nisbətən 

artırılması, bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin mühüm istiqaməti kimi müəyyən 

olunmuşdur. Burada dövlət təkcə yeni növ istehsal müssisələrinin yaradılmasına deyil, həmdə 

istehlak bazarlarının müxtəlif regionlarda məkanca əlverişli satış məkanlarındafəaliyyətinin 

təmin edilməsinə diqqət edir. İstehsalçıların özlərinin bazara birbaşa çıxışının təmin  edilməsi 

üçün, istehlak bazarları istehsalçı-istehlakçı maraqlarının təminatı baxımından əlverişli 

məkanlarda yaradılır. 

 Aqrar sektorda əmtəə strukturunun formalaşmasında əhəmiyyətli rolu olan yeni istehsal 

vahidlərinin yaradılması və ya əvvəlki istehsal müəssisələrinin təsərrüfat tikinti fəaliyyətlərinin 

yaxşılaşdırılması müəssisələrin maliyyə imkanları ilə əlaqəlidir. Belə ki, çoxsaylı istehsal 

müəssisələrinin hazırda təsərrüfat fəaliyyətinin kiçik olması bu sahədə onların maliyyə 

əlyetərliyini təmin etmir. Bu məqsədlə dövlət tərəfindən ayrılan aşağı faizli kreditlər, əslində 

bu sahədə olan məsələlərin həlli istiqamətində atılan vacib addımdır. Xüsusilə son vaxtlar yeni 

növ təsərrüfat, quruculuq işlərinin aparılması, sahə üzrə çoxsaylı güzəştli kreditlər hesabına 

mümkün olmuşdur. Bu isə öz növbəsində istehlak bazarının əmtəə strukturunun yaxşılaması 

hesabına idxalın əmtəə strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliyə, azalmaya səbəb olmuşdur [14]. 
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 Müasir şəraitdədünyanın əksər ölkələrinin təsərrüfat strukturunda turizmin rolu getdikcə 

daha artmaqdadır. Bu istiqamətdə kənd təsərrüfatı ilə turizm sektoru arasında əlaqələrin aşkara 

çıxarılması onun effektivliyinin artırılması vacibdir. Turizmin təbii-coğrafi potensial və 

mədəni-tarixi obyektlərlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf etməsi və ölkəmizdə bu potensial imkanların 

xüsusilə regionlarda  cəmləşməsi, burada istehsalçıların əməyinə maddi stimul kimi istifadə 

edilə bilər.Son vaxtlardünyanın bir çox ölkələrinin geniş istifadə etdiyi kənd turizmi praktikası 

artıq xeyli sayda ölkədə turizm təsərrüfatının təsiri ilə kənd yerlərinin inkişafında əhəmiyyətli 

rol oynayır [12]. Aqroturizm təkcə kəndlərin və kənd təsərrüfatının inkişafına, sosial-mədəni 

xidmət sahələrinin yaradılmasına və onların göstərdiyi xidmətlərin səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə və gəlirlərinin artmasına müsbət 

təsir etmir, o həmçinin daxili bazarda rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsinə, əməyə maddi 

stimulun artırılmasına və bu əsasda bazarın əmtəə strukturunun quruluşunun əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişməsinə təsir edir.Nəzərə alsaq ki, regional kənd təsərrüfatı məhsul 

istehsalçılarının mütləq əksəriyyəti ailə kəndli təsərrüfatlarıdır, onda istehlak bazarında məhsul 

istehsalının əmtəə strukturunun və rəqabətqabiliyyətlilik göstəricilərinin kəndin sosial-iqtisadi 

inkişaf səviyyəsi ilə  əlaqəli olduğunu demək olar [11]. Burada aqrar istehsalın effektivliyinin 

artırılması sosial-iqtisadi tədirlər çərçivəsində öz həllini tapır. Əhalinin məşğulluğunun 

yüksəldilməsi onların təsərrüfat fəaliyyətlərinin daha gəlirli səviyyəyə çatdırılması məqsədilə 

iqtisadiyyatın digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin beynəlxalq inteqrasiya şərtlərinə uyğun 

təşkil edilməsi, bu sahədə atılan səmərəli addımdır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatının, xüsusilə 

istehlak bazarlarının inkişafına təkan verən tədbirlərin ayırd edilməsi vacibdir.  

 Son vaxtlar kənd təsərrüfatı və turizm sektoru arasında qarşılıqlı əlaqə 

dərinləşməkdədir. Belə ki, region əhalisinin sosial-iqtisadi maraqlarının kənd təsərrüfatı 

sektorunda artırılmasına xidmət edən aqroturizmin inkişafına geniş yer verilməsi, digər 

sahələrdə olduğu kimi burada kənd təsərrüfatına təkan verən, hərəkətverici qüvvə kimi çıxış 

edir. Kənd əhalisinin istehsalının son mərhələsini özündə əks etdirən istehlak bazarının 

inkişafına bu və ya digər dərəcədə təsir edir. Bu sahədə çalışan insanların əmək 

məhsuldarlığının, məhsullar üzrə rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsinə imkan verir. 

Regional istehlak bazarlarında daxili rəqabətin artması, istehsalçı qrupları üzrə yüksək 

mənfəətin əldə edilməsi məqsədilə istehsalçıları əlavə satış xidmətlərinin göstərilməsinə sövq 

edir. Bu hal regional iqtisadi inkişafın əlverişli nümunəsi olmaqla, regionun nəqliyyat 

komunikasiya, ictimai iaşiyə, əhalinin sosial, mədəni inkişafına təkan verir. Bu istiqamətdə həll 

edilməsi vacib məsələ isə, lazımı infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Odur ki, əlverişli 

yaşayış standartlarının, nəqliyyat, tikinti infrasturukturunun kəndlərdə təmin edilməsi, 

yenilənməsi bu sarıdan vacibdir [12]. 

 Ticarət sektoru son məhsulların reallaşdırılması formalarını müəyyən etdiyindən, 

istehlak bazalarının əmtəə strukturunun formalaşması və inkişafı məqsədilə ticarət sektoru ilə 

kənd təsərrüfatı sektoru arasındakı əlaqələrin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişafı daim göz 
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önündə saxlanılır. Aqrar sektorda müxtəlif istiqamətli istehsal mərhələlərini keçmiş son 

məhsula, ona sərf edilən istehsal, əmək, maliyyə məsrəflərinə uyğun qiymət 

müəyyənləşdirilməsi, reallaşdırılması ticarət sektorunun əsas öhdəliyini təşkil edir. Burada, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının realizasiyası üzrə müxtəlif qiymət siyasəti vəya ticarətin, satışın 

hansı üsullarla həyata keçirilməsi şərtləri sahənin spesifikasından və günün istehlakçı 

tələblərindən asılı olaraq dəyişə bilir. Belə ki, iqtisadi mənfətini yüksək tutmaq istəyən hər bir 

sahibkar, bu istiqamətdə ticarət sektorunun xidmətlərindən yararlanmağa can atır. Ticarət 

əlaqələri son məhsulun reallaşdırılması hesabına istehsalçının təsərrüfat maliyyə imkanlarına 

təsir etdiyindən, burada bir çox dövlət tənzimləyici qurumların mövcudluğunu zəruri edir. Odur 

ki, müvafiq dövlət qurumlarının fəaliyyətinin beynəlxalq ticarət qanunlarının mövcud 

prinsiplərinə uyğun təşkili son vaxtlar sürətlənmişdir. Xüsusilə yerli istehsalçıların xarici bazara 

çıxışı yönündə üzləşilən məsələlərin həlli, bu cür ticarət şirkətləri tərəfindən qısa vatda 

dəstəkləyici tədbirlər hesabına aradan qaldırılır [13].  

 Aqrar sektorda daxili bazarın əmtəə strukturunun formalaşmasında dövlət dəstəkləyici 

siyasət kimi, əmtəə intervensiyasının mühüm əhəmiyyəti var. Belə ki, kənd təsərrüfatı 

məhsullar üzrə bolluq, bazarda sonrakı vaxtlarda bazar konyukturunda əhəmiyyətli dərəcədə 

azalmalara səbəb olur. Bu hal istehsalçıların iqtisadi maraqlarının təmin edilməməsinə, bazarın 

əmtəə strukturunun, onun təminatının və rəqabətqabiliyyətliliyinin geriləməsinə gətirib çıxarır. 

Bu nöqteyi nəzərdən bazarda əmtəə intervensiyasının həyatakeçirilməsi olduqca vacibdir. Odur 

ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən qurumların fəaliyyətinin operativliyinin təmin edilməsinin 

böyük əhəmiyyəti var [7].  Bu həmçinin istehlak bazarının əmtəə strukturunun formalaşması və 

yenilənməsi sarıdan vacib istiqamət kimi ayırd edilə bilinər. 

 Qlobal mühitin təsiri ilə hazırda aqrar istehsalın yüksəldilməsi, istehlak bazarında əmtəə 

strukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində rabitə sektoru ilə aqrar sektor arasında əlaqələr 

dərinləşməkdədir. Bu istiqamətdə informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı bütün 

sahələrlə qarşılıqlı əlaqələri gücləndirdiyi kimi aqrar sektorlada qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda 

inkişaf edir. Belə ki, lazımı informasiya ilə təmin olunan fermer istehsalın gələcək həcmini necə 

müəyyən edəcəyinə qərar vermək imkanı qazanır. İnformasiya axınlarının səmərəli idarə 

edilməsi bazarın gələcək həcminin müəyyən edilməsinə və yeni növ elektron bazarların 

imkanlarından maksimum səviyyədə istifadə etməyə şərait yaradır. İstehsal mərhələsində vaxt 

itkisinin qarşısını almaqla məhsulun səmərəli şərtlər daxilində reallaşdırılmasını təmin edir. 

Aqrar sektorla, rabitə sektoru arasında əlaqələrin güclənməsi,  tədarük zəncirinin idarə 

edilməsinin asanlamasına, istehsalçı və istehlakçılar arasında informasiya, əmtəə və pul 

axınının idarə olunması üçün yeni bir mərhələ açır. Bu əlaqə həmçinin təsərrüfatın ticarət 

əməliyyatlarına nəzarət mexanizminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi sarıdanda əhəmiyyətlidir. 

Nəticə etibarı ilə artan qarşılıqlı əlaqə və asılılıq istehlak bazarında əmtəə strukturunun ötən 

dövrlə müqayisədə daha mütərrəqi yanaşma hesabına formalaşmasına imkan verir. 

 Son illər dünya enerji bazarında yanacaq ehtiyyatlarının kəskin dəyər itirməsi, bazar 

qiymətlərin qeyri-stabilliyi büdcə daxilolmalarının həcminə təsir etməklə, həmdə ərzaq 
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təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı məsələsinin aktuallığını artırmışdır. Ərzaq təhlükəsizliyinin 

etibarlı şəkildə təmin edilməsi üçün, milli iqtisadiyyatın qeyri-neft, xüsusilə kənd təsərrüfatı 

məhsulları ticarətinin sürətləndirilməsinin önəmi artmışdır.Bu məqsədlə aqrar sektorun inkişafı 

əsas götürülməklə, istehlak bazarında əmtəə strukturunun genişləndirilməsi dövlətin aqrar 

siyasətinin başlıca istiqaməti kimi müəyyən edilmişdir. Odur ki, bu sahədə sahələrarası iqtisadi 

inkişafa təkan verən bütün amillər diqqətdə saxlanılır. Xüsusilə aqrar sektorda əmtəə 

strukturuna təsir edən istehsal vasitələri ilə təminat və məhsul satışının əlverişli şərtlər daxilində 

həyata keçirilməsi pirolitet istiqamət kimi seçilmişdir. Məlumdur ki, aqrar sektorun inkişafına 

göstərilən dövlət qayğısı sahənin öznün spesifikasından asılı olaraq çoxşaxəlidir. 

Respublikamızda aqrar sektorun, onun əmtəə strukturunun inkişafı məqsədilə müxtəlif 

istiqamətdə dövlət dəstəkləyici tədbirlərə geniş yer verilir. Bu cür dövlət dəstəkləyici tədbirləri 

aşağıdakı kimi sıralamaq olar. 

 texniki təminat imkanlarının yaxşılaşılaşdırılması məqsədilə yeni növ texnikaların 

güzəştli şərtlərlə satışı, lizinqi; 

 müxtəli növ əkin materialları ilə təminata dövlət dəstəyi; 

 damazlıq heyvanların güzəştli şərtlərlə satışı, lizinqi; 

 aşağı faizli kredit portfellərinin əlyetərliyi; 

 vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi; 

 aqrar sığortanın tətbiqi mexanizminin işlənib hazırlanması, miqyasının 

genişləndirilməsi [15]. 

 Qeyd edilən dövlət dəstəkləyici tədbirlər illər üzrə kənd təsərrüfatı məhsulunun hər 

nəfərə düşən həcmindəki müsbət yönümlü dəyişmələrdə öz əksini tapmışdır. Hər nəfərə düşən 

əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmində baş verən dəyişikliyi Cədvəl 1.2 nin 

köməyi ilə ayırd etmək olar. 

 

 

 

 
Cədvəl 2. Hər nəfərə düşən əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal göstəriciləri, kq 

 

 

 

Məhsullar 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

2015-ci illə 

müqayisədə 

2019-cu ildə %-lə 

taxıl (təmiz çəkidə) 307 310 293 329 348 13,3 

kartof 88 94 94 92 101 14,7 

tərəvəz 134 132 144 155 173 29.1 

bostan bitkiləri 51 48 45 41 45 -11.7 

meyvə və giləmeyvə 93 92 98 103 111 19.3 
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şəkər çuğunduru 

(emal üçün) 

19 32 42 28 22 15.7 

ət (kəsilmiş çəkidə) 31 31 33 33 34 9.6 

süd 202 209 208 212 217 7.4 

yumurta 163 167 176 171 184 12.8 

balıq 5.4 6.6 6.6 6.3 6.4 18.5 

hər nəfərə k.t 

məhsulu, manat 

591 584 676 714 791 33.8 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi  

  

Cədvəl 2- nin məlumatlarına diqqət edildiyində baza illə müqayisədə, kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulunun dəyərinin hər nəfərə düşən həcmində 33.8%-lik artım qeydə alındığını 

görmək olar. Burada həmçinin eyni dövrlə müqayisədə taxılın hər nəfərə düşən istehsalının 

həcmində 13.3%, kartofda 14.7%, tərəvəzdə 29.1%, meyvə və giləmeyvədə 19.3%, sənaye 

emalı üçün istifadə edilən şəkər çuğundurunda isə 15.7% artım müşahidə edilmişdir. Baza ili 

ilə müqayisədə yalnız bostan bitkilərinin hər nəfərə düşən həcmində azalma (11.7%) qeydə 

alınmışdır ki, buda həmin dövrdə sözügedən məhsul üzrə tələbatın ödənildiyini və izafiliyin 

bazar qiymətlərinə təsirinin azaldılması məqsədilə əkin sahələrinin bir qisminin daha rentabelli 

sahə olan pambıqçılıq sahəsinə cəlb edilməsi ilə izzah oluna bilər. Cədvəl 1.2-nin 

məlumatlarına əsasən bitkiçilik sektorunda müşahidə edilən analoji hal eyni zamanda 

heyvandarlıq sektorunun məhsul istehsalında da özünü göstərir. Belə ki,2015-ci illə 

müqayisədə 2019-cu ildə kəsilmiş çəkidə ət istehsalının hər nəfərə düşən həcminin 9.6%, südün 

7.4%, yumurtanın 12.8%, balığın 18.5% artdığını görmək olar.  İstehsal olunan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının həcminin bu şəkildə dəyişməsi, son vaxtlar kənd təsərrüfatı üzrə sahələrarası 

əlaqələrin yeni müstəvidə qurulması və istehsal amilləri ilə təminatının yaxşılaşdırılması 

hesabına baş vermişdir [16]. 

 

 

 

 

3. Bazarın əmtəə strukturunun formalaşmasında iri istehsal vahidlərinin 

yaradılmasının iqtisadi üstünlükləri 

 Hazır ki, vaxtda qlobal miqyasda pandemiya və iqtisadi böhranların höküm sürməsi, 

milli iqtisadiyyatın dayanaqlığını şərtləndirir. Belə ki, ölkənin xarici valyuta ehtiyyatlarının 

qorunub saxlanılması, xarici bazarlara yönəlməsinin qarşının alınması məqsədi ilə, daxili 

bazarın əmtəə strukturunun genişləndirilməsi hesabına idxaldan asılılığın bu vəya digər 

dərəcədə aradan qaldırılması vacibdir. Bu nöqteyi nəzərdən, bazarın özünütəminetmə 

imkanlarının genişləndirilməsi, onun əmtəə strukturunun dayanıqlığının təmin edilməsi 

məqsədilə yerli istehsalçıların dəstəklənməsi, onların sahələrarası əlaqələrinin qurulmasına və 
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inkişafına dövlət nəzarəti mexanizminin təkminləşdirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Bu 

məqsədlə yerli istehsalçıların fərdi istehsal imkanlarının, bacarıqlarının iri istehsal vahidlərində 

birləşdirilməsi dövlətin aqrar siyasətinin əsas tərkib hissi kimi çıxış edir. Bu amil nəticə etibarı 

ilə istehlak məhsulları bazarında əmtəə strukturunun formalaşmasına, inkişafına imkan verir. 

Belə ki, hazırda fərdi təsərrüfatların vahid idarəçilikdə birləşdirilməsi və onların təsərrüfat 

fəaliyyətlərinin səmərəliliyinə nəzarət edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Praktika göstərir 

ki, vahid idarəçilikdə birləşən təsərrüfatlar, sənayenin istehsal vasitələri istehsal edən sahələri 

ilə daha səmərəli əlaqələr qurmaq imkanına malik olur. Burada istehsalçılar üçün lazım olan 

istehsal vasitələrinin əldə edilməsi daha asan və əlyetər olur. İstehsal olunan məhsulların 

istehlak bazarlarına daşınması, saxlanması və satışının təşkil edilməsi asanlaşır. Bu cür istehsal 

həmçinin məhsulun satış qiymətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edərək, onun azalmasına 

səbəb olur.  Bu isə istehsalçıya əlavə istehsal imkanları əldə etməyə şərait yaradır ki, nəticə 

etibarı ilə istehlak bazarında əmtəə strukturunun yaxşılaşdırılmasına nail olunur. Burada 

həmçinin əmək məhsuldarlığının artması və məhsul üzrə özünütəminat imkanlarının 

genişlənməsi idxalın əmtəə strukturuna təsir edərək onun həcminin və çeşidliyinin azalmasına 

gətirib çıxarır [9]. 

 Ümumiyyətlə istər aqrar sektorun, istərsədə milli iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

inkişafına və burada əmtəə strukturunun yaxşılaşdırılmasına nail olmaq üçün istehsalçıların iri 

istehsal vahidlərində birləşdirilməsi vacibdir. Çünki aqrar məhsul istehsalçısının iri 

korporativlər şəklində birləşməsi əmtəə strukturunun quruluşunda əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişməyə səbəb olur. Burada dəyər zəncirinin qurulması, istehsalın fasiləsizliyinin təmin 

edilməsi  daha da asanlaşır [6]. 

 Dəyər zəncirinin etibarlı şəkildə qurulması xammala qənaət etməklə, daha aşağı 

qiymətlə yüksək keyfiyyətli, istehlakçı tələbinə uyğun məhsul istehsalını həyata keçirməyə 

imkan verir. Ümumiyyətlə dəyər zəncirinin qurulması sahələrarası iqtisadi əlaqələrin 

strukturunun yaxşılaşdırılmasına imkan verməklə, onun daha iri istehsal vahidlərində 

birləşməsini zəruri edir. Bu istiqamətdə aqrar sektor və sənayenin qarşılıq əlaqəsi nəticəsində 

yaranan ASK-nın əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, ilk vaxtlarda aqrar və sənaye sektorlarının 

qarşılıq təzahüründən yaranan ASK-lar sonrakı vaxtlarda digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqədə 

inkişaf etmişdir.  ASK-i kənd təsərrüfatından idxal etdiyi xammalhesabına, sənayenin yeyinti, 

tekstil sahəsi üçün məhsul istehsal etməklə, qarşılıqlı şəkildə aqrar sektorun infrastruktur, 

ticarət, nəqliyyat, maddi-texniki və informasiya cəhətdən təminatının yüksəlməsinə təsir edən 

istehsal vahidi kimi çıxış edir. ASK-nın yaranmasının üstün cəhətlərini aşağıdakı şəkildə 

sıralamaq olar. 
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ASK-nın qeyd edilən üstün cəhətlərini nəzərə alaraq, iri istehsal vahidlərinin yaradılmasının 

sürətlənməsi aqrar sahədə göstərilən çoxsaylı problemlərin qarşısnı almaqla, onlardan çıxış 

yollarını özündə birləşdirir. İstehsal resurslarından daha səmərəli istifadə etməklə əmtəənin 

rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, bazarın əmtəə strukturunun yaxşılaşmasına imkan 

verir.  Digər tərəfdən yeni növ istehsal vahidlərinin yaradılmasına və onun gələcək inkişafına 

təsir edən əsas hərəkətverici amil istehlak bazarında gedən iqtisadi münasibətlərin 

dərinləşməsidir. Belə ki, bazar əmtəə mübadiləsi zamanı tələb və təklifin təsiri nəticəsində 

formalaşan bir qrup amillərin gələcək inkişafını  təmin edir. Bazar həmçinin kapitalın, əməyin 

bölgüsü prosesinin dərinləşməsinə imkan verir. Burada rəqabətin yüksəldilməsi fonunda digər 

əlaqəli sahələrin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir. Bundan başqa bazar ticarət 

əməliyatlarının inkişaf etdirilməsi və bazarın gələcək özünütəminat imkanları qarşısında 

dayanan maneələrin zamanla müəyyənləşməsini asanlaşdırır [10]. Müasir şəraitdə mövcud 

çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində vacib təklif və tövsiyyələrin hazırlanmasına 

rəvac verir. Bu istiqamətdə qanunvericilik aktlarının, proqramlarının qəbul edilməsini obyektiv 

zərurətə çevirir.  

 Beləliklə, aparılmış tədqiqatın nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, müstəqillik əldə 

etdiyimiz ilk vaxtdan bu yana milli iqtisadiyyatın sahələrarası inkişafının təmin edilməsi 

məqsədilə istər qanunverircilik, istər texniki, istər maliyyə istərsədə son məhsulun realizasiya 

üzrə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulunun maya dəyərində əsaslı 

paya malik, onun qiymətinin formalaşmasına bu vəya digər dərəcədə təsir edən istehsal 

vasitələrinin kəmiyyəti və keyfiyyət göstəriciləri yaxşılaşdırılmış, əlyetərliliyi təmin edilmişdir. 

Bundan başqa son vaxtlar məhsul istehsalının müxtəlif mərhələlərində, onun 

reallaşdırılmasında rolu getdikcə artan, sahələrarası informasiya mübadiləsinin  təminatının, 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, istehsalçının gələcək istehsalın həcmini müəyyən etməyə imkan 

•ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminata imkan verir

•istehlak bazarının əmtəə strukturun formalaşmasına və inkişafına təsir edir.

•dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi məqsədlərinin həyata keçirilməsində əsas tərəf kimi çıxış edir

•daxili ərzaq bazarının tənzimlənməsi asanlaşır

•texniki və əmək təminatı yaxşılaşır

•istehsal vasitələri ilə təminat yüksəlir

•rəqabətqabiliyyətlilik göstərici yüksəlir

•maliyyə əyterliliyi təmin edilir

•sığorta hadisələri üzrə risklərin sığortalanması imkanı yaranır

•məhsulun səmərəli şərtlər daxilində reallaşdırılması mümkün olur
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vermişdir.Bütün qeyd edilənlər, sahələrarası iqtisadi əlaqələrin məhsul istehsalının həcminə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməklə, onun əmtəə strukturunun formalaşmasındakı rolunun 

zəruriliyini ifadə edir. Sahələrarası iqtisadi əlaqələrin həmçinin aqrar sektorda resursların 

səmərəli bölgüsünü təmin edir. Odur ki, aqrar sektorun istehsal resurslarından səmərəli istifadə 

edilməsi, istehsalın strukturunun səmərəli təşkili və intensivləşmə  səviyyəsinin düzgün idarə 

edilməsi,  sahələrarası əlaqələrin əlverişli şərtlər daxilində qurulmasından əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır.  

Nəticə. Tədqiqatın nəticəsi kimi qeyd edə bilərik ki, müasir şəraitdə, istər milli, istərsədə 

regional bazarların inkişafı, qlobal iqtisadi mühitdə baş verən konyuktur dəyişikliyin təsiri 

altında əvvəlki forma və istiqamətini bu vəya digər dərəcədə dəyişmişdir. Beynəlxalq miqyasda 

baş verən konyuktur dəyişikliyin təsiri, istehlakçıların iqtisadi və sosial maraqlarının 

uzlaşdırılması baxımındanistehlak bazarları qarşısında böyük məsuliyyət qoyur. Bu, həmçinin 

ölkənin milli təhlükəsizliksiyasətinin vacib hissəsi sayılan, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi sarıdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, dünya kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalında, onun günün tələblərinə uyğun reallaşdırılması formalarında geniş yayılan müasir 

qlobal trendlər, bazar konyukturasında əhəmiyyətli dəyişikliyə səbəb olmaqla, istehsalçı-

istehlakçı maraqları üzrə itirilmiş bazar səmərəsinin artmasına səbəbolur. Bu məqsədlə daxili 

bazarın, beynəlxalq bazarın rəqabət xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu təmin etmək  obyektiv 

zərurətə çevrilmişdir.  

 Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, aqrar istehsalın sahələrarsı iqtisadi əlaqələrinin günün 

tələblərinə uyğun qurulması, inkişafı vacibdir. Belə ki, dəyər zəncirinin müxtəlif həlqələrində 

kənd təsərrüfatı və milli iqtisadiyyatın digər sektorları arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıq, 

onları daha ha yaxınlaşdırır. Bu əsasda sənaye sektoru xüsusilə fərqləndirilir. Belə ki, emal 

sənayesini xammalla təmin edən kənd təsərrüfatı sektoru, eyni zamanda zəruri texnikalar və 

istehsal vasitələri üzrə sənaye sahəsinin əsas idxalçısı kimi çıxış edir. Bundan əlavə, kənd 

təsərrüfatı, istehsalat təyinatlı bina və məkanların inşası üzrə tikinti, məhsulların etibarlı şəkildə 

daşınması məqsədilə nəqliyyat, son məhsulun satışının səmərəli təşkil edilməsi üzrə isə ticarət 

sektoru ilə qarşılıqlı əlaqə və asılıqda inkişaf edir [10].  

 Aparılan tədqiqatın nəticəsində olaraq, istehlak bazarlarının əmtəə strukturunun 

formalaşdırılmasında  sahələrarası inteqrasiya əlaqələrin  gücləndirilməsi  məqsədi ilə aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirilməsini təklif  kimi qeyd etmək olar:  

 aqrar sektorda iri istehsal vahidlərinin yaradılması ön plana çəkmək, bu əsasda ASK-

nın fəaliyyətinin genişləndirilməsinə diqqət etmək; 

 aqrar sektor ilə milli iqtisadiyyatın digər sektorları arasında normativ-hüquqi bazanın 

formalaşdırılmasını təmin etmək; 

 aqrar sektor ilə milli iqtisadiyyatın digər sektorları arasında informasiya mübadiləsini 

təmin edən yeni növ inqteqrasiya sistemlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi; 
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 sahələrarası iqtisadi əlaqələrin illər üzrə qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirən yeni növ iqtisadi 

qiymətləndirmə metodalarının işlənib hazırlanmasına diqqətin arıtılması; 

 iri istehsal vahidlərində istehsalçıların birləşməsinin iqtisadi səmərliliyinin təşviqini 

həyata keçirmək; 

 müxtəlif maliyə dəstəkləyici mexanizmlərin işlənib hazırlanması və oların iqtisadi 

sərəliliyinin təhlilinin aparılması; 

 Məqalədə qeyd edilənlərdən belə qərara gəlmək olar ki, aqrar sektor bir növ ərzaq 

təminatının, əmtəə strukturunu inkişafını təmin etməklə, həm də milli iqtisadiyyatın digər 

sektorlarının təsərrüfat fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə imkan verir. Aqrar sektorda 

formalaşan yeni dəyər, investisiya potensialı sənayenin və digər sektorların maliyyələşmə 

imkanını artıraraq onun inkişafını təmin edən faktor kimi çıxış edir. Odur ki, istehlak bazarının 

əmtəə strukturunun formalaşmasında kənd təsərrüfatı və digər sektorlar arasında qırılmaz bağ 

mövcuddur, bu bağlılıq qloballaşmanın təsiri ilə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir.   
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