
AzJESS  2014

 

 
Number 1, Volume 1, 2014 

 

 

Azərbaycanda emal sənayesinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması və kənd təsərrüfatı 

istehsalı ilə inteqrasiyanın təkmilləşdirilməsi məsələləri 
 

Firdovsi Fikrətzadə  

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

Elnur Abbasov  

İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqatlar İnstitutnun doktorantı 

 

Xülasə 

Emal sənayesinin rəqabətqabiliyyətliliyi kəndin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən, 

aqrar istehsalın effektivliyindən və aqrar-sənaye inteqrasiyasından birbaşa asılıdır. Bu məqalədə 

aqrar-sənaye inteqrasiyası məsələsinin nəzəri aspektləri öyrənilmiş və bu sahədə beynəlxalq 

təcrübə təhlil edilmişdir. Azərbaycanda aqrar-sənaye inteqrasiyasının mövcud vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi əsasında bu sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ilə bağlı təkliflər irəli 

sürülmüşdür. 
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Giriş 

İstənilən bir sahə üzrə rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsinin vacib şərtlərindən biri 

kimi həmin sahə üzrə istehsal vasitələri ilə təminatın stabilliyi çıxış edir. Buna görə də, ölkədə 

emal sənayesinin rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması baxımından bu sənaye sahəsində fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin stabil şəkildə keyfiyyətli kənd təsərrüfatı xammalı ilə təmin edilməsinə 

imkan verən sistemin inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyətə malik olan məsələlərdəndir. 

Şübhəsiz ki, bu məsələ emal sənayesi müəssisələri ilə kənd təsərrüfatı istehsalçıları arasında 

səmərəli inteqrasiyaya nail olmağı nəzərdə tutur.  

Keçmiş sovetlər dövründə Azərbaycanda formalaşmış aqrar-sənaye inteqrasiyası sistemi 

keçid dövrünün başlanğıc mərhələsində bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatı üçün xarakterik olan 

tənəzzül səbəbindən aradan qalxdıqdan sonra, yeni sistemin formalaşması bir sıra problemlərlə 

müşahidə olundu. Belə ki, ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində özəl bölmənin 

yaradılmasını və bazar münasibətlərinin formalaşmasını təmin edən aqrar islahatlar ötən əsrin 

90-cı illərindən etibarən aparılsa da, emal müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prosesi 2000-ci 

illərin əvvəllərində başladı. Yəni kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı özəl bölməyə məxsus olsa 

da, emal müəssisələri hələ də effektsiz fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinə məxsus idi. 

Daha sonra regionların inkişafı siyasəti çərçivəsində ölkədə müasir texnologiyalar əsasında 

fəaliyyət göstərən emal sənayesi müəssisələrinin yeni şəbəkəsi formalaşmağa başladı. Lakin bu 

mərhələdə də iri istehsal həcminə və xammal tələbatına malik olan, kifayət qədər institutlaşmış 

emal sənayesi müəssisələrinin, əksəriyyəti kiçik istehsal həcminə malik olan və pərakəndə 

fəaliyyət göstərən çoxlu sayda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ilə effektiv əməkdaşlıq 

qurmaları problemi yarandı. 
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Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 16 

yanvar 2014-cü il tarixli Sərəncamında müvafiq dövlət orqanlarına verilmiş tapşırıqlardan biri 

də kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və emalı ilə bağlı vəziyyətin təhlil edilməsi və bu 

sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsi ilə bağlıdır.  

Qeyd edilənlərə əsasən, ölkədə emal sənayesinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması 

vasitələrindən biri kimi bu sənaye sahəsinin kənd təsərrüfatı istehsalı ilə inteqrasiyasının 

gücləndirilməsinin elmi əsaslarının müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Aqrar-sənaye inteqrasiyasının nəzəri əsasları 

Təbii ki, aqrar-sənaye inteqrasiyası kənd təsərrüfatı sahəsi ilə sənaye sahəsinin qarşılıqlı 

faydalı əməkdaşlığı sistemidir. Kənd təsərrüfatı sektoru sənayedə istehsal edilmiş kənd 

təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi və emalı maşınları, alət və avadanlıq və s. üçün böyük 

bazardır. Digər tərəfdən, sənayeləşmənin ilkin mərhələsində məhz kənd təsərrüfatı sektoru 

təkanverici qüvvə kimi çıxış edir. Belə ki, kənd təsərrüfatı sektorunda formalaşan investisiya 

potensialı sənayeləşmənin inkişafını təmin edən faktorlardan biridir. Öz növbəsində sənaye 

sektoru isə kənd təsərrüfatını istehsal texnologiyaları ilə təmin etməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı 

məhsullarına olan tələbatı artırmaqla bu sahədə mənfəəti yüksəldir (3). 

Hakkı İ. İnan-ın fikrincə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları bazara mal çıxararkən 

və ya bazardan kredit və gəlir əldə edərkən güclü və yüksək səviyyədə təşkilatlanmış sənaye - 

ticarət sektorları ilə qarşılaşırlar ki, bu zaman öz iqtisadi maraqlarını qorumaq üçün mütləq 

şəkildə kooperativçilik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Başqa sözlə, kənd 

təsərrüfatı istehsalçıları bazara mal göndərərkən və ya bazardan məhsul və ya investisiya cəlb 

edərkən adıçəkilən dağınıqlıqdan qaynaqlanan zəifliklərini “kütləvi bazarlıq gücünə” çevirmək 

üçün təşkilatlanmaları zəruri şərtdir (3-4). 

1952-1988-ci illərdə Çinin kənd təsərrüfatı və sənaye sektorları arasında qarşılıqlı asılılığı 

araşdıran Lin və Koo Çin kənd təsərrüfatı sektorunun sənayenin inkişafına təsirinin olmasını, 

lakin sənaye sektorunda baş vermiş artımın kənd təsərrüfatı sektorunda hər hansı bir inkişafa 

səbəb olmadığını aşkarlamışlar. Bunun səbəbi kimi isə Çinin həmin dövrdə kənd təsərrüfatının 

inkişafı üzərində sənayeləşməni nəzərdə tutan sosialist inkişaf strategiyasını qəbul etməsini 

göstərmişlər. Lakin, araşdırmalar göstərir ki, Lin və Koo-nun sənaye ilə kənd təsərrüfatı 

arasında asılılığı qiymətləndirməsi hər tərəfli olmamış bəzi çatışmazlıqlarla müşayiət edilmişdir. 

Belə ki, onlar bu qiymətləndirmə zamanı önəmli faktorlardan olan xarici ticarəti nəzərə 

almamışdılar (1).  

Dilip Şaikianın fikrincə isə kənd təsərrüfatı və sənaye inkişafın ayrılmaz hissələridir və 

onların hər ikisi qarşılıqlı asılılıq və simvolik əlaqədədir, həmçinin əksər inkişafda olan 

ölkələrdə kənd təsərrüfatının ümumilikdə iqtisadiyyata, eləcə də sənaye sektoruna təsiri 

danılmaz bir faktdır. Lakin onun fikrincə, sənaye və kənd təsərrüfatı arasındakı bu asılılıq bəzən 

dəyişə bilər və zamanla dəyişir də. O qeyd edir ki, müxtəlif nəzəri və təcrübi ədəbiyyatlarda 

sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında qarşılıqlı əlaqənin müxtəlif istiqamətləri öz əksini tapmışdır 

(2): 

 Kənd təsərrüfatı emal müəssisələrini xammalla təchiz edir;  

 Sənaye kənd təsərrüfatını gübrə, maşın və s. kimi vasitələrlə təchiz edir; 

 Kənd təsərrüfatı sənaye məhsullarına olan tələbin formalaşdırılmasına təsir göstərir; 

 Kənd təsərrüfatı sonradan sənayedə, həmçinin iqtisadiyyatın digər sahələrində 

investisiya kimi istifadə edilən mənfəətin toplanmasını təmin edir; 

 Kənd təsərrüfatı istehsalındakı tərəddüdlər ticarətdən əldə olunan mənfəətə təsir 

göstərməklə özəl şirkətlərin investisiya qərarlarına təsir edə bilir. 
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Bununla yanaşı, D. Şaikia qeyd edir ki, kənd təsərrüfatı sektorunun sənaye məhsullarına 

olan tələbatı həm kənd təsərrüfatının ümumi buraxılışından, həm də sənaye ilə kənd təsərrüfatı 

arasındakı ticarətdən asılı olaraq dəyişir.  

Ümumiyyətlə isə qeyd edək ki, yeyinti sənayesi müəssisələrinin xammal-material 

ehtiyaclarının 80%-i yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları hesabına ödənilir (5).  

Rosestein-Rodan, Lewis, Scitovosky, Hirchman, Jorgeson, Fei və Ranis isə qeyd 

edirlər ki, kənd təsərrüfatı sənayeni məhsul və xammal ilə, eləcə də ucuz işçi qüvvəsi ilə təchiz 

edir. Onların fikrincə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı sənayeləşmənin 

sürətləndirilməsi strategiyasının sadəcə əlavəsi kimi çıxış etməkdədir (2. səh 8). 

 Kalecki isə ölkədə sənayenin sürətli inkişafı üçün kənd təsərrüfatı sektoruna investisiya 

qoyuluşlarının və texnoloji üstünlüklərinin vacibliyi fikrini müdafiə edirdi (2. səh 9). 

Qeyd edək ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda kənd təsərrüfatı-sənaye münasibətləri əksər hallarda 

bir tərəfli, məsələn tələb və ya təklif baxımından, yaxud da xarici ticarət baxımından analiz 

edilmişdir. Lakin ilk dəfə bu iki sahə arasındakı qarşılıqlı münasibətlər kompleks şəkildə 

Bhaduri tərəfindən araşdırılmışdır. Bahaduri qəbul edir ki, kənd təsərrüfatında yaradılmış izafi 

mənfəət sonradan satınalma gücü kimi sənaye mallarına effektiv tələb formalaşdırır. Burada 

effektiv tələbin rolu kənd təsərrüfatı ilə sənayenin paralel inkişafının təmin edilməsidir. Belə ki, 

hər iki sektor paralel inkişaf edir və potensiallarının reallaşdırılması zamanı qarşıya çıxan 

problemlərin həlli vasitəsilə bir-birilərinin inkişaflarını canlandırır və möhkəmləndirirlər (2. səh. 

10-11 ). 

İqtisadi ədəbiyyatlarda sənaye-kənd təsərrüfatı inteqrasiyası termini ilə əlaqədar müxtəlif 

nəzəri fikirlərə rast gəlmək olur. Ümumilikdə inteqrasiya termini bir-birini tamamlayıcı istehsal 

vahidlərinin birləşərək bir tam halında fəaliyyət göstərməsidir. İstehsal inteqrasiyasının (istehsal 

bütünləşməsinin) üfüqi, şaquli və dairəvi olmaqla 3 forması mövcuddur (6-8): 

 Üfüqi inteqrasiya - eyni sahədə fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin iqtisadi və 

hüquqi baxımdan birləşmələrini nəzərdə tutur. Bu yolla kiçik müəssisələr bir çox xərclərdən 

azad olmaq imkanı qazanırlar; 

 Şaquli inteqrasiya - bazar kanallarında bir-birini izləyən və tamamlayan sektorların 

birləşməsidir. Burada fərqli sahələrdə (məsələn, kənd təsərrüfatı və emal sənayesi) fəaliyyət 

göstərən təsərrüfat subyektlərinin birləşməsində məqsəd istehsal və satış xərclərinin 

minimumlaşdırılmasıdır. 

 Dairəvi inteqrasiya - bu birləşmə əvvəlki iki modelin sintezindən meydana gəlir. 

Məsələn, əgər bir kənddə süd istehsalçıları süd kooperativi çərçivəsində, bu kooperativ isə 

regional bir kooperativlə birləşərsə bu zaman dairəvi inteqrasiya formalaşır. 

Qeyd edək ki, yuxarıda adı çəkilən inteqrasiya növlərindən şaquli inteqrasiya formaları 

məqalənin predimentinə daha uyğun uyğun gəlir və bundan sonra təhlillər zamanı bu modelin 

reallaşdırılması mexanizmlərinin təhlilinə üstünlük veriləcəkdir.  

Eyni zamanda tədqiqatlar göstərir ki, hər bir ölkədə emal sənayesi-kənd təsərrüfatı 

inteqrasiyasının yaxşı qurulması üçün yuxarıda göstərilən hər 3 forma mövcud olmalıdır. Belə 

ki, ilkin olaraq sahə daxili (üfüqi) inteqrasiyanın formalaşdırılması aqrar sektorda fəaliyyət 

göstərən təsərrüfat subyektlərinin dirçəlməsinə, xərclərin azalmasına və mənfəətin artmasına 

imkan verir. Bundan sonra isə sahələrarası (şaquli) inteqrasiyanın yaradılması emal sənayesinin 

kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiyasına şərait yaratmaqla onların qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edər, 

keyfiyyətli və münasib qiymətə məhsulun istehsalı ilə yanaşı onun satış və marketinqinin 

təşkilinə şərait yaratmaqla xərclərin kəskin azalmasına və mənfəətin maksimumlaşmasına 

imkan verir. Sonuncu dairəvi inteqrasiyada isə kooperativlər kooperativçilik mədəniyyətinin 

yüksəldilməsi, şəriklərin və işçilərin təhsil səviyyəsinin artırılması, lazımi mövzularda 

tədqiqatların təşkili, eləcə də aşağı faizli kredit və maliyyə dəstəyinin əldə olunması, hərrac və 

tenderlərdə iştirakın asanlaşdırılması və s. nail olmaq məqsədilə sahələr üzrə kooperativlərin 

mərkəz birliklərini və sonda kooperativlərin milli birliyini formalaşdırırlar. Beləliklə, emal 
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sənayesi-kənd təsərrüfatı inteqrasiyasının bütün formalarının (üfüqi, şaquli və dairəvi) mərhələli 

şəkildə ölkədə yaradılması sonda bütöv bir orqanizm şəkilində fəaliyyət göstərən aqrar-sənaye 

inteqrasiyasının formalaşmasına gətirib çıxarır.  

 

Aqrar-sənaye inteqrasiyası sahəsində dünya təcrübəsi 

Beynəlxalq təcrübədə kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə emal sənayesi müəssisələri 

arasında aşağıdakı inteqrasiya mexanizmləri formalaşmışdır: 

 Kooperativlər - ilk dəfə bu mexanizm Avropa ölkələri olan Almaniya və Böyük 

Britaniyada yaranmış və sonradan bütün dünyaya yayılmışdır (7. səh. 15). Qeyd edək ki, 

kooperativ təşkilatların bünövrəsində olan birlikdə işləmək, köməkləşmək və bölüşmək 

qanunları səbəbindən kooperativlər, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə inkişaf 

problemlərinin həllində mühüm rol oynayırlar. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalçıları kooperativlər vasitəsi məhsulların 

istehsalı, emalı və satışı ilə bağlı üfüqi inteqrasiyanı həyata keçirərək bazarda əhəmiyyətli paya 

sahib olmuşlar. Hətta bu ölkələrdə kooperativlər bəzi məhsullar üzrə bütün bazara sahib 

olmuşlar. Ümumiyyətlə isə, AB ölkələrində kooperativlərin kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalında və emalında payı yarıdan çox olmuşdur. Məsələn, həttda 1998-ci ildə Böyük 

Britaniyada bazar xidmətlərinin 65%-i, Niderlandda süd və süd məhsulları istehsalının 83%-i, 

kəsilmiş güllər və digər bitkilərin 95%-i, şəkər çuğundurunun 73%-i, nişastanın 100%-i, gübrə 

və heyvan yemi istehsalının 55%-i kooperativlərin payına düşmüşdür (6, 7). 

 Müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı – əvvəla onu bildirək ki, iqtisadi 

ədəbiyyatlarda müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı modelinin müəyyənləşdirilməsi 

və ya əhatə dairəsi mövzusunda geniş müzakirələr mövcuddur. İqtisadçılardan bir qismi 

sözügedən modeli aqrar sektorun inkişafında çıxış yolu olaraq gördüyü halda, digər qismi isə 

onun kənd təsərrüfatını məhv edəcəyi fikrini müdafiə edirlər. Onların fikrincə, bu model 

“transmilli şirkətlərin modeli”dir və istehsal prosesini həyata keçirdikləri ölkələrdə kəndli 

təşkilatları və həmkarlar ittifaqları ilə üz-üzə gəlməkdən xilas olmaq üçün alternativ olaraq 

müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı mexanizmindən istifadə edirlər. Ümumilikdə isə 

iqtisadi ədəbiyyatlarda sadəcə texniki bir saziş olaraq qəbul edilən bu model bir təsərrüfat 

subyekti tərəfindən hər hansı bir aqrar məhsulun yetişdirilməsi kimi ifadə edilməkdədir. 

Qısacası müqaviləli kənd təsərrüfatı istehsalı modeli istehsalçı ilə alıcı arasında hansı məhsulun 

nə qədər və hansı vasitə ilə istehsal ediləcəyi və gələcəkdə zaman, yer və qiymət ilə əlaqədar bir 

öhdəliyi ehtiva edən sazişdir (9. səh. 3). 

 “Müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı” forması ilk dəfə 19-cu əsrdə Yaponiya 

və ABŞ-da şaftalı və şəkər çuğundur kimi məhsulların istehsalında tətbiq edilmişdir. Qeyd 

olunan dövrdə daha çox meyvə və tərəvəz istehsalı sahəsində tətbiq edilən bu model, 1960-cı 

illərdən etibarən ətlik və südlük heyvandarlıq, quşçuluq, şəkər qamışı və s. kimi məhsulların 

istehsalında da tətbiq edilmişdir. Bu gün müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı modeli ABŞ-da 

meyvə-tərəvəz və broyler istehsalının 80-90%-ni əhatə edir. Eyni zamanda, hazırda Avropa 

Birliyində yumurtanın 70%-i, südun 99%-i, şəkər çuğunduru, kartof, noxud və sənaye təyinatlı 

pomidorun 100%-i bu inteqrasiya mexanizmi çərçivəsində istehsal edilir və bazara çıxarılır (6-

8). 

 Lisenziyalı anbar – bu mexanizmdən istifadə edən ortaq kəndlilər və ya üçüncü 

şəxslər məhsullarını itkisiz saxlamaq və bu məhsulların qarşılığında lisenziyalı anbarlardan 

mədaxil qəbzləri əldə etmək imkanı qazanırlar ki, sonradan bu qəbzlər vasitəsi ilə bazarda bir 

sıra mübadilə əməliyyatları həyata keçirə və maliyyə təşkilatlarından kredit cəlb edə bilirlər. 

Beləliklə, bu mexanizmlər həm məhsul bazarlarında həm də kənd yerlərində maliyyə 

vasitəçiliyinin inkişafında əvəzsiz rol oynayırlar. Bununla yanaşı, lisenziyalı anbarlar tərəfindən 

kənd təsərrüfatı istehsalçıları və emal müəssisələri üçün onların bu anbarlarda yerləşdirilmiş 
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məhsulları müvafiq laboratoriyalar vasitəsilə pulsuz müayinə edilir, eyni zamanda bu məhsullar 

haqqında informasiyaların elektron məlumat sistemləri və əlaqə texnologiyaları vasitəsi ilə 

bütün bazar subyektlərinə çox sürətli şəkildə çatdırılması təmin edilir. Onu da qeyd edək ki, 

beynəlxalq təcrübədə anbarlar əsasən pambıq, üzüm, zeytun, zeytun yağı, günəbaxan yağı, 

fındıq, quru ərik və s. kimi məhsullar üzrə ixtisaslaşmışdır (7. səh. 18). 

Türkiyə təcrübəsi 

Türkiyədə emal sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə effektiv inteqrasiyası sisteminin 

formalaşması, bu ölkənin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə dünya bazarında 

rəqabətqabiliyyətli olmalarını təmin edən əsas faktorlardandır. Araşdırmalar göstərir ki, 

Türkiyədə emal sənayesi ilə kənd təsərrüfatının inteqrasiyasının müvafiq mexanizmləri kifayət 

qədər formalaşmışdır.  

 Kooperativlər. Türkiyədə sənaye-kənd təsərrüfatı inteqrasiyası mexanizmləri 

içərisində ən geniş yayılmış modeli kooperativlərdir. Şenol Erdoğanın (Türkiyə Qida, Kənd 

Təsərrüfatı və Heyvandarlıq Nazirliyinin əməkdaşı) fikrincə, Türkiyədə sənaye-kənd təsərrüfatı 

inteqrasiyası mexanizmlərinin yaranma tarixi kifayət qədər qədimdir. Onun qənaətincə, 

Türkiyədə ilk dəfə kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə 1863-cü ildə indiki aqrar inkişaf 

kooperativlərinin sələfi olan “Məmləkət Sandıkları” qurulmağa başlanılmış, 1950-ci ildən isə 

“Ticarət” Qanunun müddəalarına əsasən çuğundur, çay və s. kimi məhsulların istehsal 

kooperativləri fəaliyyətə başlamışdır (8. səh. 3). Hazırda bu ölkədə kooperativlərin yaradılması, 

fəaliyyəti və tənzimlənməsi 24.04.1969-cu il tarixli “Kooperativlər haqqında” Qanunla həyata 

keçirilir.  

Qeyd edək ki, Türkiyədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları əsasən kiçik 

müəssisələr və ya ailə təsərrüfatları olduğundan onların maliyyə imkanları ayrı-ayrılıqda 

marketin xidmətlərini həyata keçirməyə imkan vermir. Digər tərəfdən marketinq və satış 

xidmətlərinin vasitəçi şirkətlər tərəfindən yüksək qiymətlərə həyata keçirilməsi istehlakçıların 

bu məhsulları yüksək qiymətlərə əldə etməsinə, həmçinin kənd təsərrüfatı istehsalçılarının isə 

məhsulun qarşılığında çox cüzi vəsait əldə etməsinə səbəb olur. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı 

kooperativlərinin məqsədi kooperativ şəriklərinin istehsal etdiyi məhsulu ən yaxşı şəkildə 

dəyərləndirmək, pərakəndə satış qiymətlərinin mümkün olduğu qədər çox hissəsini kənd 

təsərrüfatı istehsalçılarına yönəltmək, bazarı tənzimləyərək satış və alış qiymətlərinin 

stabilləşdirilməsidir. Eyni zamanda bu tip kooperativlər şəriklərinə texniki mövzularda nəşr 

xidmətləri də göstərməkdədirlər. Burada onu da qeyd edək ki, Avropa Birliyi ölkələrində bu cür 

kooperativlər daha inkişaf etmiş bir səviyyəyə çatmış, öz şəriklərinə yuxarıda qeyd olunanlarla 

yanaşı, nəşrlərin çatdırılması, istehsalçıların tədrisi, iclasların təşkili, tədqiqatların həyata 

keçirilməsi kimi xidmətlər göstərir, eləcə də istehsalçıları məhdud miqdarda gübrə, dərman, 

toxum və s. kimi istehsal vasitələri ilə təchiz edirlər.  

 Müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı. Türkiyədə aqrar-sənaye inteqrasiyasını 

həyata keçirilməsində, həm emal sənayesi sektoru, həm aqrar sektor üçün qarşılıqlı fayda təmin 

edən müqaviləyə əsaslanan istehsal təcrübəsi olduqca geniş yayılmışdır. Türkiyə Qazı Osman 

Paşa Universitetinin aqronomu Volkan Burcu hesab edir ki, Türkiyədə ilk dəfə sənaye-kənd 

təsərrüfatı inteqrasiyası mexanizmi kimi müqavilə münasibətlərinin tətbiqi 1926-cı ilə şəkər 

zavodunun qurulması tarixinə təsadüf edir. Onun fikrincə, bu mexanizmdən sonralar, 1965-ci 

ildən Türkiyə Respublikası Kənd Təsərrüfatı Müəssisələri Baş İdarəsi tərəfindən müqavilə 

əsaslı toxum yetişdirilməsi, 1970-ci ildən sənaye təyinatlı pomidor istehsalı və 1996-cı ildən isə 

Türkiyə İnkişaf Fondu tərəfindən Cənub-Şərqi Anadolu Layihəsinin əhatə etdiyi ərazilərdə 

qarğıdalı yetişdirilməsində istifadə edilmişdir. O qeyd edir ki, hazırda Türkiyədə bu 

mexanizmin istifadə coğrafiyası və məhsul çeşidi günü-gündən genişlənərək Türkiyənin bütün 

bölgələri əhatə etdir, eyni zamanda yuxarıda qeyd olunan məhsullarla yanaşı kəsilmiş güllər, 

tütün, pomidor, quşçuluq, süd və süd məhsulları istehsalı, Hindiquşu yetişdirilməsi və s. kimi 

sahələrdə tətbiq edilməyə başlanılmışdır (6).  
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Müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə alıcı və 

ya emal müəssisələri arasında məhsul əkimi və becərilməsindən əvvəl həyata keçirilən, 

kəndlinin müəyyən bir ərazini əkmək və istehsal öhdəliyi qarşılığında, alıcının həmin məhsulu 

müəyyən edilmiş şərtlər daxilində alacağına zəmanət verdiyi kənd təsərrüfatı-sənaye 

inteqrasiyası modelidir.  

Lakin bu modelin çatışmayan cəhətləri də çoxdur. Belə ki, kənd təsərrüfatının emalı ilə 

məşğul olan sənaye müəssisələrinin gələcəkdə baş verə biləcək təbii fəlakət və hadisələrdən 

ehtimal olunan riskləri olduqca yüksək həddədir. Belə ki, digər sahələrdən fərqli olaraq kənd 

təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində təbii və coğrafi iqlim şəraitindən asılı olaraq illik və 

rüblük, hətta aylıq və həftəlik olaraq tərəddüdlər baş verə bilir ki, bu da tərəflərin həmin 

müqavilələrdə müəyyənləşdirilmiş qiymətlərə deyil, alqı-satqı zamanı mövcud olacaq bazar 

qiymətlərinə üstünlük verməsinə səbəb olur.  

Bununla yanaşı Türkiyədə bəzi bu kimi müqavilələrdə emal müəssisələrinin kənd 

təsərrüfatı istehsalıçılarına toxum, dərmanlama, qulluq və s. kimi maliyyə və texniki xidmətlər 

göstərəcəyi ilə bağlı bəndlərin öz əksini tapması müşahidə edilir.  

Eyni zamanda araşdırmalar göstərir ki, Türkiyədə müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı 

istehsalı modellərində emal müəssisələrinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına nisbətdə 

daha güclü və hökmran mövqedə olmaları, onların öz qiymət və şərtlərini qarşı tərəfə diktə 

etməyə imkan yaradır. Lakin bütün bunlar qısa müddətdə mümkün olur, uzunmüddətli 

perspektivdə isə mübadilənin səmərəli olmadığını düşünən kəndlilər daha qazanclı məhsul 

becərməyə üstünlük verirlər ki, bu da qiymət diktəsi etməyə çalışan həmin emal müəssisələrinin 

xammalsız qalmasına və külli miqdarda zərər düşməsinə səbəb olur. 

 Aqrar-sənaye müəssisələri. Digər aqrar-sənaye mexanizmlərində fərqli olaraq bu alət 

daha çox siyasi önəm daşıyır. Belə ki, adı çəkilən müəssisələrin təsis edilməsi Türkiyə dövləti 

tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və onların dəstəklənməsi ön planda tutulmuşdur. 

Əslində isə bu mexanizm də digər aqrar-sənaye inteqrasiyası alətləri ilə əsas fəaliyyət prinsipləri 

və məqsədləri baxımından demək olar ki eyni hədəflərə malikdir. Belə ki aqrar-sənaye 

müəssisələrinin formalaşdırılmasının əsas məqsədləri kimi kənd yerlərinin, xüsusilə də dağ 

kəndlərinin inkişafı, regionlar arasında sosial-iqtisadi fərqlərin azaldılması, kənd əhalisinin öz 

yaşadığı yerlərdə inkişafının təmin edilməsi, digər tərəfdən böyük şəhərlərə köçün qarşısının 

alınması və s. müəyyən edilmişdir. Ümumiyyətlə isə bu tip müəssisələrin xüsusiyyətlərinin 

geniş təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, aqrar-sənaye müəssisəsi o təsərrüfat 

subyektlərinə deyilir ki, onlar birincisi kənd yerlərində qurulmuş olsun və fəaliyyətini davam 

etdirsin, ikincisi xam kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olsun, üçüncüsü və ən 

əsası isə yerli işçi qüvvəsindən yararlansın. Bununla da aqrar-sənaye müəssisələri yalnız aqrar-

sənaye inteqrasiyasının deyil, eyni zamanda da kənd-şəhər inteqrasiyasının formalaşmasına 

gətirib çıxarır. Elə bu baxımdan, Türkiyə Hökumətin tərəfindən bu cür müəssisələrin qurulması 

və inkişafı ilə bağlı çox mühüm əhəmiyyətə malik maliyyə və texniki dəstək mexanizm və 

alətləri tətbiq edilməkdədir (10. səh. 12). 

Aparılan araşdırmalar əsasında Türkiyədə sənaye-kənd təsərrüfatı inteqrasiyasında 

qarşıya çıxan əsas problemləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

- Dəstək alətlərinin kənd təsərrüfatı və onun emalı ilə məşğul olan müəssisələrin 

əksəriyyətini təşkil edən kiçik istehsalçıları əhatə etməməsi; 

- Kənd təsərrüfatı infrastrukturunun yetərli səviyyədə olmaması; 

- Kənd təsərrüfatı ilə sənaye inteqrasiyasının genişləndirilməsi ilə bağlı inkişaf 

etmiş ölkələrdə istifadə edilən qabaqcıl mexanizmlərin bir qisminin Türkiyədə 

tətbiq edilməməsi; 

- Kənd təsərrüfatı və emalı müəssisələrində müasir texnoloji avadanlıqlarla təchizat 

səviyyəsinin artırılması ilə bağlı dəstək mexanizmlərinin kifayət etməməsi; 
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- Müqavilənin tətbiqi zamanı müqavilələrdəki boşluqlardan qaynaqlanan hüquqi 

problemlər; 

- Kooperativləşmə səviyyəsinin aşağı olması və s. 

Azərbaycanda aqrar-sənaye inteqrasiyası sahəsində mövcud  

vəziyyətin təhlili 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı siyasəti çərçivəsində 

prioritet istiqamətlərdən biri kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin də inkişafını 

sürətləndirən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bununla da, bir tərəfdən yerli və xarici 

investorların sərmayə qoyuluşlarının stimullaşdırılması, digər tərəfdən isə hökumətin birbaşa 

dəstəklədiyi investisiya və kredit layihələri hesabına müasir texnologiyalar əsasında fəaliyyət 

göstərən kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi şəbəkəsi formalaşdırılmışdır. 

Hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən emal sənayesi müəssisələrinin sahəvi bölgüsü haqqında 

məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 1 

Ölkədə fəaliyyət göstərən emal müəssisələrinin sahələr üzrə bölgüsü 

 Müəssisələrin sayı 

Ət və ət məhsullarının istehsalı 42 

Balıq və balıq məhsullarının emalı və konservləşdirilməsi 16 

Meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi 87 

Bitki, heyvan yağları və piylərinin istehsalı 6 

Süd məhsullarının istehsalı 42 

Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının 87 

Heyvanlar üçün hazır yemlərin istehsalı 2 

Sair qida məhsullarının istehsalı 126 

İçkilərin istehsalı 110 

Tütün məmulatlarının istehsalı 8 

 Pambıq parça lifinin əyirilməsi 31 

Emal müəssisələrinin cəmi 557 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2014-

2018-ci illər)” çərçivəsində yeni emal müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi üzrə 

tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da emal sənayesi müəssisələri 

şəbəkəsinin daha da inkişaf etdiriləcəyini göstərir. 

Ölkədə sahibkarlığın inkişafının dövlət tərəfindən birbaşa dəstəklənməsinin mühüm 

vasitələrindən biri kimi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən sahibkarlığın inkişafı üçün 

ayrılan güzəştli kredit vəsaitlərin mühüm bir hissəsi kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 

sənayesinin payına düşür. Belə ki, 2002-2013-cü illər ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı ilə bağlı 328 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 154,5 milyon manat kredit 

vəsaiti ayrılmışdır (15). 

 Görülən tədbirlər nəticəsində 1995-2013-cü illərdə kənd təsərrüfatının emal sənayesi 

sektorunda əhəmiyyətli nəticələr əldə olunmuşdur. Belə ki, bu dövr ərzində müvafiq sənaye 

sahəsində istehsal 14,8 dəfə artaraq 2013-cü ildə 2,74 milyard AZN-ə çatmışdır (12-13). 

Bununla belə, aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda istehsal edilmiş əksər kənd 

təsərrüfatı məhsullarının ölkədə emalı səviyyəsi o qədər də qənaətbəxş olmamışdır. Belə ki, 

cədvəl 2-dən müşahidə edildiyi kimi, 2013-cü ildə Azərbaycanda istehsal edilmiş tərəvəzlərin 

4,4%-i, meyvələrin 7,3%-i, bütün növ ətin 5,6%-i emal sənayesi müəssisələrinə göndərilmişdir 

(12-13). 
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Cədvəl 2 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, min ton (2013) 

Məhsulu adı İstehsal 
Emala 

yönəlmiş 

Emalın ümumi 

istehsalda payı, % 

Dənli bitkilər 2 858,3 2 201,9 77,0 

Tərəvəzlər 1 236,3 54,2 4,4 

 o cümlədən kartof 992,8 0,0 0,0 

 soğan 157,7 0,0 0,0 

Bostan məhsulları 429,8 0,0 0,0 

Meyvələr 853,8 62,1 7,3 

 o cümlədən üzüm 154,1 63,9 41,5 

Bütün növ ət 297,9 16,8 5,6 

 o cümlədən mal əti 123,0 5,4 4,4 

 qoyun və keçi əti 76,7 0,0 0,0 

 donuz əti 0,7 0,7 98,9 

 quş əti 97,5 10,7 11,0 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin (www.stat.gov.az) ərzaq balanslarına 

əsasən müəllif hesablamaları. 

 

Bu dövr ərzində yerli kartof, soğan, bostan məhsulları, yumurta, qoyun və keçi ətinin 

100%-i emal edilməyərək birbaşa istehlaka və ya ixraca istiqamətlənmişdir (12-13).  

Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda emal sənayesi müəssisələri ilə kənd 

təsərrüfatı istehsalçıları arasında məqbul səviyyədə qarşılıqlı əlaqələr qurulmamış, emal 

sənayesinin kənd təsərrüfatı istehsalı ilə inteqrasiyasında müəyyən problemlər mövcudluğu hələ 

də qalmışdır. Bu problemlərdən başlıcası aqrar-sənaye inteqrasiyasının dünya təcrübəsində 

uğurla tətbiq olunan mexanizmləri kimi kooperativlərin, müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı 

istehsalının və aqrar-sənaye müəssisələrinin ölkəmizdə lazımi səviyyədə yayılmamasıdır. 

Məsələn, belə mexanizmlərdən biri kimi lisenziyalı anbarlar təcrübəsi hazırda 

Azərbaycanda mövcud deyildir. Doğrudur, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyəti 

dövründə (2002-2013-cü illər) güzəştli kreditlər hesabına tutumu 341,8 min ton olan 22 anbar 

kompleksi layihəsi maliyyələşdirilmiş, bu anbarlardan 21-i artıq istifadəyə verilmişdir. Eyni 

zamanda tərkibində tutumu 5 min tonluq anbarı olan logistika mərkəzi layihəsi 

maliyyələşdirilmişdir. Həmçinin SKMF-nin kreditləri ilə ölkənin müxtəlif regionlarında ümumi 

tutumu 276,8 min ton olan, 46 logistika mərkəzi (soyuducu və saxlama kameraları) layihəsi 

maliyyələşdirilmişdir. Bu infrastruktur layihələrindən artıq 37-i istifadəyə verilmiş, 9 logistika 

mərkəzinin isə tikintisi davam etdirilir (15). Bütün bunlarla belə, bu anbarlar və logistik 

mərkəzlər aqrar-sənaye inteqrasiyasının inkişaf etdirilməsində hələ ki, əsaslı rol oynamırlar. 

Aqrar-sənaye inteqrasiyasının digər bir səmərəli mexanizmlərindən olan müqaviləli kənd 

təsərrüfatı istehsalı sisteminin ölkəmizdə tətbiqi isə hələ ki, arzu olunan səviyyədə deyil. 

Bununla bağlı, yalnız bir neçə şirkət tərəfindən tətbiq olunan nümunələri göstərə bilərik. 

Məsələn, 2007-ci ildən etibarən Azərsun Holdinqə məxsus olan “Azərbaycan Şəkər 

İstehsalı Birliyi” ilə ətraf rayonlarda şəkər çuğunduru becərən iki minə yaxın sahibkar arasında 

məhsul tədarükünə dair müqavilə bağlanır. Bundan əlavə müəssisə ilə tədarük müqaviləsi 

bağlamış şəkər çuğunduru istehsalçılarına bir kisə şəkər tozu hədiyyə verilir, zavodun dəstəyi ilə 

fermerlər hər növ texnika və gübrələrlə təmin olunurlar (17). 

Müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalı mexanizmini tətbiq edən daha bir biznes 

subyekti pambıq və pambıq məhsulları istehsalı və satışı ilə məşğul olan Azərbaycan şirkəti 

MKT İstehsalat Kommersiya MMC-dir. Bu şirkət fermerlərlə pambıq xammalının əkilməsi ilə 

əlaqədar müqavilə əsasında işləyir, pambıq əkinini təşkil edir, pambıq xammalını tədarük edir, 

http://www.stat.gov.az/
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onun pambıqtəmizləmə müəssisələrində emalını həyata keçirir və hazır məhsulun satışını təşkil 

edir (16).  

Aqrar-sənaye inteqrasiyasının beynəlxalq aləmdə ən mütəşəkkil forması olan 

kooperativlər hələ ki, Azərbaycanda mövcud deyildir. Onu da qeyd edək ki, bu mexanizmin 

formalaşdırılması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi hazırlanmış və hazırda Milli Məclisdə 

müzakirələri davam etdirilir. Bununla yanaşı onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda qüvvədə olan 

bir sıra qanunlarda kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılması və onların fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması ilə bağlı müvafiq müddəalar öz əksini tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının “Tütün və tütün məmulatı haqqında” Qanunun 9.2-ci maddəsinə əsasən tütün 

istehsalçıları ilə uzunmüddətli müqavilə əsasında kooperasiya əlaqələri quran, onlara resurslarla 

yardım edən və məhsullarını istehsal olunduğu ilin sonuna qədər satın alan tütün emalı 

müəssisələrinə məqsədli kreditlər alınmasında üstünlük hüququ verilir (18).  

 Nəticə və təkliflər 

Beləliklə, aparılmış tədqiqatın nəticələrini ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmək olar 

ki, Azərbaycanda istehsal edilmiş aqrar məhsulların çox az bir hissəsi emal müəssisələrində son 

məhsula çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, bunun əsas səbəblərindən biri aqrar-sənaye inteqrasiyasının 

dünya təcrübəsində uğurla tətbiq olunan mexanizmləri kimi kooperativlərin, müqaviləyə 

əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalının, aqrar-sənaye müəssisələrinin ölkəmizdə lazımi səviyyədə 

inkişaf etməməsidir. 

Aparılan araşdırmalara əsasən, Azərbaycanda emal sənayesinin kənd təsərrüfatı ilə 

inteqrasiyasının gücləndirilməsi üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini təklif edirik:  

1. Aqrar-sənaye inteqrasiyası mexanizmlərinin yaradılması və fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi baxımından müvafiq normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılmasını 

(“Kooperativlər haqqında” Qanunun qəbulunu, kənd təsərrüfatı istehsal müqaviləsinin 

nümunəvi əsasnaməsinin təsdiqi və s.); 

2. Aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən aqrar-sənaye inteqrasiyası mexanizmləri ilə 

bağlı emal müəssisələri və kənd təsərrüfatı istehsalçılarına elmi-metodiki köməkliyin 

göstərilməsi və mütəmadi olaraq maarifləndirmə işinin aparılmasını (Müvafiq dövlət 

qurumlarının regional bölmələrində sahə üzrə mütəxəssislərin işə cəlb edilməsini, 

maarifləndirmə iclaslarının təşkili və s.); 

3. Kənd təsərrüfatı və emal müəssisələrinin kooperativlərdə birləşməsini və 

təşkilatlanmasının təşviqini (məsələn, kooperativlərin tender və hərraclarda iştirakına bəzi 

güzəştlərin verilməsi və s.); 

4. Kooperativlərin yaradılmasının, fəaliyyətinin və onların inkişafının təmin edilməsi 

məqsədilə müvafiq maliyyə dəstəkləri mexanizmlərinin yaradılmasını (məsələn, kooperativlərdə 

birləşmiş aqrar və emal müəssisələrinin anbar xərclərinin dövlət tərəfindən qarşılanması və s.). 
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Summary  

Competitiveness of the manufacturing industry depends on the level of socio-economic 

development of the village, agricultural production effectiveness and agro-industrial integration. In this 

regard, were studied the theoretical aspects of the agro-industrial integration, were analyzed of 

international experience in this field and were assessed of the current state of the agro-industrial 

integration of Azerbaijan and were identified its directions of improvement in article. 
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 Резюме  

Kонкурентоспособности перерабатывающей промышленности зависит от уровня 

социально-экономического развития села, эффективности сельскохозяйственного производства и 

от агропромышленной интеграции. В связи с этим, в статье изучены теоретические аспекты 

агропромышленной интеграции, анализ международного опыта в этой области и определяется 

направлении его улучшение оценивая текущее состояние агропромышленной интеграции в 

Азербайджанe. 

Ключевые слова: агропромышленной интеграции, кооперативы, договорная сельское 

хозяйство, лицензионныe склады, агропромышленные предприятия 
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