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Dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatın formalaşmasında bazar infrastrukturunun rolu 

 

Xülasə 
      Məqalədə ekonometrik modelləşdirmə baxımından dayanıqlı kənd təsərrüfatı 

iqtisadiyyatının formalaşmasında bazar infrastrukturunun rolu tədqiq edilmiş və müvafiq 

model qurulmuşdur. Bu modeldə 1994-2013-cü illərin statistik məlumatları əsasında kənd 

təsərrüfatı istehsalının həcminin binalar, maşın və avadanlıq, nəqliyyat vasitələri, iş və 

məhsuldar mal-qara, çoxillik bitkilər kimi infrastruktur parametrlərindən funksional asılılığı 

müəyyən edilmişdir. Bütövlükdə kənd təsərrüfatı istehsalının həcminə yuxarıda sadalanan 

infrastruktur parametrlərinin təsiri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: bazar infrastrukturu, davamlı aqrar iqtisadiyyatı, ekonometrik modelləşdirmə 

 

Giriş 

Sistemli yanaşma aqrar sferada bazarın bütün subyektlərinin ayrılmasını tələb edir. 

Aydındır ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları kimi fermer təsərrüfatları, əhali, 

müxtəlif mülkiyyət formasına aid müəssisələr çıxış edirlər. Həmin subyektlərlə istehsal 

vasitələri ilə təminat və istehsal- texniki xidmət müəsisələri, habelə emal müəssisələri 

arasında məhsulların alqı-satqısı münasibətləri yaradılır. Əkinçilik və heyvandarlıq 

məhsullarını təmin edən müəsisələr kənd təsərrüfatı xammalının tədarükünü həyata keçirən 

əsas vəsilələrdən biridir. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları və emal müəssisələri tərəfindən 

istehsal edilən məhsullar həm istehsalçıların öz subyektləri və həm də tədavül prosesinə 

xidmət edən infrastruktur təşkilatları və müəssisələri vasitəsilə istehlakçılara çatdırılır. ASK 

dövlət təhlükəsizliyi baxımından iqtisadiyyatın strateji vacib sektorudur. ASK-nın  inkişafı  

isə bazar infrastrukturu olmadan mümkün deyil. Bununla əlaqədar, aqrar sektorunun bazar 

infrastrukturu ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və əhalinin həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişafı və ona təsir edən amillər 

Ölkə rəhbərliyinin səyi ilə həyata keçirilən davamlı inkişaf strategiyasına uyğun olaraq 

kənd təsərrüfatı sahəsinin də inkişafında yeni mərhələ başlanmışdır. Belə ki, sistemli və 

dayanıqlı inkişafın dövlət tənzimlənməsinin mütərəqqi bir metoduna çevrilmiş regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı 

yeni mexanizmlər tətbiq olunmaqdadır. Bu baxımdan regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

siyasəti çərçivəsində kənd yerlərində bazar və sosial infrastrukturun inkişafı, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının emalı müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, fermerlərin istehsal vasitələri 

ilə təminatının gücləndirilməsi məqsədilə “Aqrolizinq” ASC-nin yaradılması, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının gübrə, yanacaq və toxumla təminatının yaxşılaşdırılması üçün 

subsidiyaların verilməsi, meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin köklü şəkildə yenidən qurulması 

tədbirlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.  

Azərbaycan Respublikasının bütün sahələrində inkişaf siyasətinin əsas strateji 

hədəflərini özündə ehtiva edən “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası” 

Azərbaycanın qarşısına daha yüksək inkişaf məqsədlərinin qoyulması və bu məqsədlərdən 
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irəli gələn vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin 

ifadəsidir. Ölkənin yeni inkişaf hədəflərinin reallaşdırılması məqsədilə kompleks islahatların 

aparılmasını nəzərdə tutan bu konsepsiyada kənd təsərrüfatının gələcək inkişaf istiqamətləri 

də əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır. Belə ki, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı müəyyən 

olunmuş konseptual istiqamətlərin reallaşdırılması məqsədilə artıq Prezident tərəfindən “Kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə 

tədbirlər haqqında” 16 yanvar 2014- cü il tarixli sərəncam və “Aqrar sahədə idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

16 aprel 2014-ci il tarixli fərman imzalanmışdır. Müvafiq hüquqi sənədlər aqrar sektorun 

inkişafının prioritet hədəflərinin yeni çağırışlar fonunda müəyyən edilməsi, aqrar sektorda 

institusional strukturun və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və innovativ dəyişikliklərə təkan 

verəcək digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə göstəriş verilməsi bu sahədə inkişafın 

keyfiyyətcə yeni mərhələsinə keçid üçün əsas yaratmışdır. 

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı və davamlı inkişafının təmin edilməsi, ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyi üçün etibarlı əsasların yaradılması, habelə milli istehsalçıların dünya 

bazarlarında artan rəqabətlə ayaqlaşması üçün müasir aqrar siyasət aqrar sektorun qlobal 

bazarda rəqabətqabiliyyətli olmasına möhkəm baza yaratmalıdır. Dünya iqtisadiyyatında baş 

verən qloballaşmaya və qlobal istehlak bazarının konyukturasındakı dəyişmə dinamikasına 

uyğunlaşmaq üçün aqrar sahə üzrə həm hüquqi-normativ bazanın, həm də istehsal 

münasibətlərinin beynəlxalq norma və tələblərə uyğunlaşdırılması, beləliklə də milli istehsalın 

rəqabətə davamlı olmasının təmin edilməsi aqrar siyasətin ən başlıca hədəfi olmalıdır. 

Müvafiq məqsədə çatmaq üçün mövcud normativ sənədləri aqrar siyasətin prioritetləri kimi 

qəbul edib vahid strategiya halında həyata keçirmək müsbət nəticələr verə bilər. Bu isə, ilk 

növbədə aqrar sektorun bazar münasibətləri baxımından inkişafı baxımından xüsusi rol 

oynaya bilər. Və nəticə etibarı ilə, aqrar sahə üzrə milli qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyi, idxaldan asılılığın azaldılması, qida təhlükəsizliyi  

tədbirləri, torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə və onların mühafizəsi, sektorda elmi 

tədqiqatların dəstəklənməsi kimi əsaslı tədbirlərin icrası da qeyd edilən məsələlərlə sıx bağlı 

olacaqdır. Məhz bu baxımdan da ekonometrik modelləşdirmədən aqrar iqtisadiyyatın 

dayanıqlığının müəyyən edilməsi və bu istiqamətdə bazar infrastrukturunun təşkili 

səviyyəsinin qiymətləndirməsi üçün istifadə edilməsi daha əhəmiyyətli görünür. 

Iqtisadiyyatın hər hansı sektorunun davamlı inkişafı isə istehsalın həcminin artımında 

ifadə olunur. Bu sahədə bir çox işlər görülmüşdür. Belə ki, son illərdəki ədəbiyyatların tədqiqi 

göstərir ki, milli iqtisadiyyatın inkişafı və kənd təsərrüfatı sektorunun, kənd təsərrüfatının 

davamlı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri [2,3] öyrənilmişdir. Ilk növbədə davamlı kənd 

təsərrüfatı ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Kənd təsərrüfatının idarəedilməsi problemləri də bu baxımdan tədqiq edilmişdir [5]. Digər 

mənbələrdə [6,10,11] ASK-nın infrastrukrunun inkişafı ölkənin kənd təsərrüfatının 

yüksəlməsində mühüm faktor kimi yeri tədqiq olunmuşdur. Həmçinin, burada [7] bazar 

infrastrukturunun tədqiqinin sistemli metodologiyası öyrənilmişir. Insan kapitalına və sosial 

infrastruktura qoyulan investisiya problemlərinə [8]-də baxılmışdır. Bazar infrastrukturunun 

formalaşması və inkişafı problemləri tədqiq edilmişdir [9]. Lakin, problemin iqtisadi-riyazi 

modelləşdirmə baxımından tədqiqi çox az aparılmışdır.  

Bazar infrastrukturu modelinin qurulması üçün prosesə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir 

edən parametrlər müəyyənləşdirilməlidir. Bu parametrlər aşağıdakılardır:  

● kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sayı; 

● növlər üzrə məhsul istehsalının həcmi; 

● ayı- ayrı məhsul növlərinə tələbatın həcmi; 
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● idxal və ixrac edilən məhsulların həcmi; 

● ayrı- ayrı rayonlar üzrə istehsalçıların ərazidə səpələnməsi, kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının  

   rayon mərkəzlərindən və iri şəhərlərdən uzaqlığı; 

● mövcud infrastruktur müəssisələri və onların texniki təchizat səviyyəsi; 

●aqrar-sənaye bazarı subyektləri arasında iqtisadi əlaqələrin qərarlaşmış sistemi və 

formaları; 

● istehsalçıların bazar infrastrukturu obyektlərinə əlyetərliyi; 

● aqrar- sənaye bazarının inhisarlaşma səviyyəsi; 

●aqrar-sənaye bazarı subyektlərinin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsinin qərarlaşmış 

mexanizmləri. 

       Göründüyü kimi, dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasında bazar 

infrastrukturunun rolunun qiymətləndirilməsi çox aktual məsələdir və onun tədqiqi çox 

mürəkkəbdir. Belə ki, bu problemin tədqiqində çox faktor nəzərə alınmalıdır. Bu faktorlar öz 

növbəsində iki tipə bölünür: təbii faktorlardan asılı faktorlar; individuumların seçimindən, 

qərarından asılı faktorlar. Digər tərəfdən bu faktorlar içərisində bir-birindən asılı olan və asılı 

olmayan faktorlar var. Bu əsasda adekvat qərarların qərarların eəbul edilməsi çox  çətinləşir. 

Dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasında bazar infrastrukturunun rolunun 

qiymətləndirilməsi üçün kənd təsərrüfatı istehsalına nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edən təsir 

edən infrastruktur parametrlərini müəyyən etmək lazımdır. Bu parametrlər yuxarıda 

göstərilmişdir. Onlardan biz aşağıdakı  ən vaciblərini seçirik: binalar, tikililər, ötürücü 

qurğular; maşın və avadanlıqlar; nəqliyyat vasitələri; işçi və məhsuldar mal-qara; çoxillik 

bitkilər. Bu parametrlər yuxarıda sadalanan göstəricilərin təsirini bu və ya digər dərəcədə  

özündə əks etdirir.  

Bazar infrastrukturunun ekonometrik modeli 

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və bu göstəricilərin dinamikası 1994-

2013-cü illər üçün cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1.  

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının və bəzi göstəricilərin dinamikası  

Illər 

Kənd 

təsərrüfatı 

məhsullarının 

həcmi 

 (mln. man.) 

Binalar, 

tikililər, 

ötürücü 

qurğular, 

(% ) 

Maşın və 

avadanlıqlar 

(%) 

Nəqliyyat 

vasitələri 

(%) 

İşçi və 

məhsuldar 

mal-qara 

(%) 

Çoxillik 

əkmələr 

(%) 

1994 143.7 46.8 18.1 7.7 7.9 15.6 

1995 726.8 44.8 18.4 6.4 11.1 15.4 

1996 925.3 51.5 19.7 7.6 1.6 15.5 

1997 853.5 55.1 20.5 7.3 0.7 12.3 

1998 921.6 53.6 18.5 7.6 0.9 12.8 

1999 989.1 54.8 19.2 7.4 0.8 12.9 

2000 1112.4 67.2 12.5 6.4 1.4 7.3 

2001 1242.2 80.5 11.2 4.2 0.9 1.4 

2002 1342.9 82.9 9.6 3.7 1.0 1.2 

2003 1450.5 81.9 10.2 3.8 0.9 1.2 

2004 1572.7 81.2 10.4 3.9 0.8 1.1 

2005 1844.8 77.4 13.8 3.4 2.3 0.9 

2006 2115.5 79.6 12.5 3.6 1.8 1.0 
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2007 2918.6 79.1 12.0 3.7 2.0 1.3 

2008 3505.9 77.6 13.8 3.5 1.6 1.1 

2009 3805.5 76.9 14.6 4.0 1.9 1.0 

2010 3877.7 70.9 19.5 3.4 1.7 0.9 

2011 4525.2 77.5 16.0 4.1 1.4 0.7 

2012 4844.6 77.7 15.1 4.7 1.3 0.8 

2013 5244.6 77.0 15.4 4.9 1.2 1.0 

[1] 
       Kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalın həcminin tikililər, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat 

vasitələri, işçi və məhsuldar mal-qara, çoxillik bitkilər kimi göstəricilərdən asılılığını 

nəzərdən keçirək. Bunun üçün cədvəl 1-də göstərilən statistik məlumatlar, Eviews proqram 

paketində işlənmiş və  aşağıdakı nəticələr alınmışdır(cədvəl 2): 

 

Cədvəl 2.  

Eviews proqramlar paketində reqressiya təhlilinin nəticələri 

Dependent Variable: Y(Asılı Dəyişən: Y)   

Method: Least Squares (Metod: Ən kiçik kvadratlar)   

Date: 01/16/15   Time: 11:27 (Tarix)      

Sample: 1994 2013 (Nümunələr: 1994 2013)   

Included observations: 20 (Müşahidələrin sayı 20)    

 Müşahidəl

ərin sayı: 

20 

   
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -26925.80 14622.11 -1.841445 0.0868 

X1 225.3031 152.5551 1.476863 0.1619 

X2 550.9904 158.2292 3.482230 0.0037 

X3 1167.570 348.1486 3.353654 0.0047 

X4 389.2869 137.9254 2.822445 0.0136 

X5 -308.6669 244.7105 -1.261356 0.2278 

     
Dəyişən Əmsal Std. Səhv t-Statistika Ehtimal   

     C -26925.80 14622.11 -1.841445 0.0868 

X1 225.3031 152.5551 1.476863 0.1619 

X2 550.9904 158.2292 3.482230 0.0037 

X3 1167.570 348.1486 3.353654 0.0047 

X4 389.2869 137.9254 2.822445 0.0136 

X5 -308.6669 244.7105 -1.261356 0.2278 

R-kvadratı 0.874618 

    Asılı dəyişənin      

variasiyası 2198.155 
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Korrektə olunmuş 

R- kvadratı 0.829839     Asılı dəyişənin S.Y.   1558.418 

Reqressiyanın S.S.  642.8565     Akaike kriteriyası  16.01305 

Yayınmaların 

kvadratları cəmi 5785704.     Schwarz kriteriyası 16.31176 

Oxşarlıq 

funksiyasının 

qiyməti -154.1305 

    Hannan-Quinn 

kriteriyası. 16.07136 

F- Statistika 19.53179 

    Durbin-Watson 

statistikası 1.893027 

Ehtimal   (F-

statistika) 0.000007    

     Burada: 

 y- istehsalın həcmi; 

X1- binalar, tikililər, ötürücü qurğular; 

X2- maşın və avadanlıqlar; 

X3- nəqliyyat vasitələri; 

X4- işçi və məhsuldar mal-qara; 

X5- çoxillik bitkilərdir. 

     Cədvəl 2-də alınan nəticələrə əsasən y-in X1, X2, X3, X4, X5-dən asılılığı aşağıdakı kimi 

olacaqdır: 

54321 308.6669x389.2869x1167.570x550.9904x225.3031x-26925.80 y  (1) 

    Cədvəl 2-dən göründüyü kimi determinasiya əmsalı 0.8746182 R -dir. Deməli, alınmış 

(1) reqressiya tənliyi adekvatdır. (1) modeli əsasında kənd təsərrüfatı istehsalının həcminin 

model qiymətləri və onun etibatlılıq intervalı qrafiki olaraq şəkil 1-də göstərilmişdir. Şəkil 2-

də isə Azərbaycanda 1994-2013-cü illər üçün kənd təsərrüfatı istehsalının həcminin statistik 

qiymətləri ilə model qiymətləri müqayisəli şəkildə verilmişdir. 

Şəkil1 1. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının həcminin model qiymətləri və onun etibatlılıq intervalı 
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Şəkil 2. 

Azərbaycanda 1994-2013-cü illər üçün kənd təsərrüfatı istehsalının həcminin statistik 

qiymətləri ilə model qiymətlərinin müqayisəsi 

 
 

 

Nəticə  

   (1) reqressiya tənliyi Azərbaycan üçün aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir:  

 əgər aqrar sektorda binalar, tikililər, ötürücü qurğuların həcmi 1% artarsa, onda kənd 

təsərrüfatı istehsalının həcmi 225,3031 mln.manat artar; 

 əgər aqrar sektorda maşın və avadanlıqların həcmi 1% artarsa, onda kənd təsərrüfatı 

istehsalının həcmi 550.9904 mln.manat artar; 

 əgər aqrar sektorda nəqliyyat vasitələrilərinin həcmi 1% artarsa, onda kənd təsərrüfatı 

istehsalının həcmi 1167.570  mln.manat artar;  

 əgər aqrar sektorda işçi və məhsuldar mal-qaranın həcmi 1% artarsa, onda kənd 

təsərrüfatı istehsalının həcmi 389.2869 mln.manat artar; 

 əgər aqrar sektorda çoxillik bitkilərin həcmi 1% artarsa, onda kənd təsərrüfatı 

istehsalının həcmi 308.6669 mln.manat azalar. 

     Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələri kənd təsərrüfatında istehsalın həcminin artırılmasına 

digər göstəricilərdən daha çox təsir göstərir. Gördüyü kimi ekonometrik model adekvat 

olduqda, daha konkret nəticələr çıxarmağa, vəziyyəti daha adekvat qiymətləndirilməyə, daha 

düzgün proqnoz verməyə imkan verir. (1) modelinə əsasən yuxarıda göstərilən alətlərdən 

(binalar, maşın və avadanlıq, nəqliyyat vasitələri iş və məhsuldar heyvandarlıq, çoxillik 

bitkilər) dövlətin maraqları çərçivəsində  kənd təsərrüfatının idarə olunmasında istifadə etmək 

olar.  
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Мирзоев Эмиль Мехралы 

 Шафизаде Эльнура Рафиг                               

Роль рыночной инфраструктуры в формировании устойчивой  аграрной 

экономики  

Резюме 

       В статье исследуется роль рыночной инфраструктуры в формировании устойчивой 

аграрной экономики с точки зрения эконометрического моделирования и строится 

соответствующая модель. В этой модели определена функциональная зависимость 

объема сельско-хозяйственного производства от инфраструктурных показателей как 

здания, машины и оборудования, транспортные средства, рабочий и продуктивный 

скот, многолетние культуры на основе статистических данных с 1994 г. до 2013 г для 

Азербайджана. Определяется влияние вышеуказанных инфраструктурных параметров 

на сельско-хозяйственное производство в целом. 

Kлючевые слова: рыночная инфраструктура, устойчивая аграрная экономика,  

эконометрическая моделирования  
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Mirzayev Emil Mehreli 

 Shafizada Elnure Rafig 

The role of market infrastructure in the formation of sustainable agriculture  

Summary 

        In this paper we investigate the role of market infrastructure in the formation of a 

sustainable agricultural economy in terms of econometric modeling and corresponding model 

is built. In this model, defined functional dependence of agricultural production on 

infrastructure metrics such as buildings, machinery and equipment, vehicles, working and 

productive livestock, perennial crops, based on statistical data from 1994 to 2013 for 

Azerbaijan It determines the effect of the above infrastructure parameters on agricultural 

production as a whole. 

Keywords: market infrastructure, sustainable agrarian economy, econometric modeling  

 

 

 

Elmi redaktor: i.f.d. dos. Y.Məmmədov  

Daxil olub: 20. 01.2016. 

Çapa qəbul olunub: 29.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

71 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2016 (yanvar-fevral) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


