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Azərbaycanın Çexiyadakı səfi-
ri Fərid Şəfiyev bu ölkənin kənd 
təsərrüfatı naziri Miroslav To-
man ilə görüşüb.

Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildirib-
lər ki, görüşdə iki ölkə arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əmək-
daşlıq əlaqələrinin genişləndiril-
məsi, xüsusən də Azərbaycan-
dan Çexiyaya ixrac olunan kənd 
təsərrüfatı məhsullarının həcmi-
nin artırılması, heyvandarlıqda 
seleksiya, gübrə məhsulları və 
gübrədən zərər çəkmiş torpaq 
ərazilərinin təmizlənməsi, su və 
kanalizasiya təmizləyici qurğu-
larının tikintisi ilə bağlı məsələlər 
müzakirə edilib. Həmçinin, kənd 

təsərrüfatında sərmayə tələb edən 
prioritet sahələr üzrə birgə la-
yihələrin hazırlanması və hər iki 
ölkənin aqrar tədqiqatlar mərkəz-

ləri arasında əlaqələrin qurulma-
sı istiqamətində fikir mübadiləsi 
aparılıb. 
Görüşün nəticəsi olaraq Çexiya-
nın kənd təsərrüfatı sahəsində 
çalışan aparıcı şirkətlər və el-
mi-tədqiqat dairələrindən ibarət 
nümayəndə heyətinin cari ilin 
martında Azərbaycana səfərinin 
təşkili və səfərə hazırlıq işlərinin 
aparılması üzrə səfirlik ilə nazir-
lik arasında koordinasiya işləri-
nin davam etdirilməsi üzrə razı-
lıq əldə olunub.

17-23 yanvar 2019-cu il

Tarix sübut edir ki, dünyada hər 
şeyi axtarıb tapan, hazırlayan, or-
taya qoyan və yaradan insandır. 
Yer kürəsində 3,9 milyard ildir ki, 
insan yaranmışdır. Bizim sifətdə 
və formada olan insanlar 5 milyon 
ildir ki, əmələ gəlib.
İlk əmək alətləri, silahlar, ev-eşik, 
od-ocaq, qab-qaçaq, işıq, hərəkət 
vasitələri, metal, şüşə, yazı, dər-
man, pul, təqvim və s. məhz bu 
insanların beyni və düşüncəsinin 
nəticəsində yaranmışdır. Nəti-
cədə insanlarda və dövlətlərdə 
sərvət, varidat, başqa sözlə, kapi-
tal yaranmışdır. Lakin elm sübut 
edir ki, adi halda insanın poten-
sial elmi gücünün 5-10 faizindən 
istifadə edilir. Onun qalan əqli 
gücündən istifadə edilməsi üçün 
toplanmış maddi-maliyyə kapita-
lının (neft-qaz və s.) insan kapita-
lına çevrilməsi daha böyük elmi 
nəticələrin, kəşflərin, yeni məh-
sulların alınmasına, maliyyə-iq-
tisadi gəlirlərin yaranmasına, 
onun artmasına, ölkənin dayanıq-
lı və davamlı inkişafına və xalqın 
tərəqqisinə təkan vermiş olur.
Ona görə də dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələri 70 ildən çoxdur 
ki, insanın əqli gücündən maksi-
mum istifadə etməklə daha böyük 
gəlirlər əldə etmək üçün çalışır, 
bütün ölkələrin güclü beyinləri-
ni tapır, toplayır, böyük vəsaitlər 
sərf etməklə, daha da böyük gə-
lirlərin əldə olunmasına nail olur-
lar. Çünki dövləti inkişaf etdirən, 
böyük gəlirlər əldə edən, xalqının 
tərəqqisinə nail olan da təhsildir, 
elmdir, innovasiyalardır və onun 
hərəkətverici qüvvəsi olan insan 
və insan kapitalıdır.
Azərbaycan Respublikası da 
məhz bu yolla gedərək, bütün iq-
tisadi gücünü, konkret olaraq neft 
kapitalını insan kapitalına çevir-
mək məqsədini qarşıya qoymuş-
dur. Hazırda neft kapitalı iqtisadi 
inkişafa və sosial rifaha xidmət 
edir. Bu istiqamətdə klassik filo-
sof və iqtisadçıların insan və insan 
kapitalı təlimlərinin öyrənilməsi 
lazım gəlir və bu, çox vacibdir.

Klassik fəlsəfədə insan
Klassik yunan fəlsəfəsinin banisi, 
2400 il bundan əvvəl 70 il yaşa-
mış (e.ə. 469-399), ölümə məhkum 
edilmiş, böyük filosof Platonun 
müəllimi, dahi Sokrat, klassik yu-
nan fəlsəfəsində Sokrat məktəbi-
nin davamçısı, Sokratın şagirdi və 
Aristotelin müəllimi, 80 il yaşamış 
(e.ə. 428-348), Şərq dünyasında 
Əflatun kimi tanınan nəhəng filo-
sof Platon, klassik yunan fəlsəfə-
sində Sokrat və Platon məktəbinin 
davamçısı, Platonun şagirdi və 
Makedoniyalı İsgəndərin müəl-
limi, 62 il yaşamış (e.ə. 384-322), 
Şərq dünyasında Ərəstun kimi ta-
nınan nəhəng filosof Aristotel cə-
miyyətin inkişafında insanın rolu 
və mövqeyini dahiyanə təlimləri 
ilə qiymətləndirmişlər.
XIII əsrdə yaşamış azərbaycan-
lı-türk ensiklopedik alimi – ri-
yaziyyat, astronomiya, məntiq, 
psixologiya, ilahiyyat, coğrafiya, 
fəlsəfə, iqtisadiyyat və s. sahələrdə 
yüzdən artıq əsərin müəllifi Xacə 
Nəsirəddin Tusi dövrünün ən ta-
nınmış Azərbaycan filosofu və iq-
tisadçısı olmuşdur. Tusinin əsər-
ləri səkkiz yüz ildən artıq Orta, 
Yaxın Şərq və dünya elm ictimaiy-
yəti tərəfindən tədqiq edilir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, «Əxlaqi-Nasiri» 

əsəri yeddi yüz ildən artıq Yaxın və 
Orta Şərq məktəblərində dərslik 
kimi istifadə edilmişdir.
N.Tusi «Əxlaqi-Nasiri» əsərin-
də əmək, işgüzarlıq, fəaliyyət, 
hərəkət və kamil insanı təhlil et-
məklə, insanın yalnız şüurlu zəh-
mət (əmək) nəticəsində öz səadə-
tinə qovuşa bilməsini və bunun 
mümkün olmasını elmi dəlillərlə 
sübut etmişdir.

N.Tusi təlimində insan
N.Tusi göstərir ki,
- … ölümdən deyil, faydasız yaşa-
maqdan qorxmaq lazımdır;
- insan yaşamaq üçün, hər şeydən 
əvvəl, yeməyə möhtacdır;
- heyvanların qidası təbiət tərəfin-
dən hazır verilənlərdirsə, insanın 
qidası əmək, sənət və peşə olma-
dan – əkmək, biçmək, təmizləmək, 
üyütmək, yoğurmaq, bişirmək və 
s. olmadan mümkün deyildir;
- yenidən istehsal olmadan mal 
toplamaq və onu saxlamaq müm-
kün deyil, çünki xərc (istifadə) et-
mək zəruridir;
- yenidən istehsal edilə bilməyən 
və ya ələ gətirilə bilməyən şeylər 
… əldən verilməməlidir;
- çıxar (xərc) gəlirə bərabər və ya 
çıxar (xərc) gəlirdən az olmalıdır 
(Ç = G və ya Ç < G);
- əgər bir yerdə azlığa, başqa yerdə 
çoxluğa yol verilsə (sərvət), ədalət 
pozulsa, fisq-fəsad törəyər, məhəb-
bət ədavətə çevrilər, dostluq düş-
mənçiliyə dönər, nizam-intizam 
pozular, hərc-mərclik başlayar, sə-
mimiyyət aradan qalxar, qurulan 
dağılar, hər şey məhv olar və s.

Əhali kəmiyyətcə yox, 
keyfiyyətcə artmalıdır

Yer kürəsinin ərazisi böyümür 
(710 mln. km2), su və quru ərazisi 
dəyişmir (71 faiz su, 29 faiz quru), 
daim dəyişilməyən sahəyə malik-
dir. Əhali isə sürətlə artır. Əgər 
dünyada əhalinin sayı 1500-cü 
ildə 458 milyon nəfər olmuşdur-
sa, 1804-cü ildə dünyada birinci 
milyard nəfər tamam olmuşdur. 
Bundan 123 il sonra 1927-ci ildə 2 
milyard, 33 il sonra 1960-cı ildə 3 
milyard, 14 il sonra 1974-cü ildə 4 
milyard, 13 il sonra 1987-ci ildə 5 
milyard, 12 il sonra 1999-cu ildə 6 
milyard, 12 il sonra 2011-ci ildə 7 
milyard nəfər əhali olmuş, 2017-ci 
ildə 7,5 milyard nəfərə çatmışdır. 
2050-ci ildə 8,9 milyard, 2111-ci 
ildə 15 milyard nəfərə çatacağı 
proqnozlaşdırılır.
Azərbaycanda da əhalinin sayı 
sürətlə artır. Azərbaycanda bir saat 
ərzində orta hesabla 18 uşaq dün-
yaya gəlir (2016), ölkə əhalisi 2018-
ci ildə 10 milyona çatmışdır. Bu 
da onu göstərir ki, ərazi artmadığı 
halda əhali – insanlar sürətlə artır.
Hazırda bəşəriyyəti bir problem 
düşündürür. Əhalinin kəmiyyət 
artımı yox, keyfiyyət artımına nail 
olmaq. Sağlam, savadlı, səriştəli, 
intellektual, innovativ, müasir bi-
likli insan hazırlamaq, insan kapi-
talı yaratmaq və inkişaf etdirmək.
Böyük ingilis iqtisadçısı Vilyam 
Petti XVII əsrdə yazırdı ki, «Əmək 
sərvətin atası, torpaq isə onun 
anasıdır». 300 ildən sonra dün-
yada gedən güclü inqilabi yeni-
lik və dəyişikliklər sübut edir ki, 
XX əsrin ortalarından başlayaraq 
dünyada «Bilik (elm) sərvətin ata-
sı, texnologiya isə onun anasıdır» 
(MM). Texnologiyanı da insanlar 
yaradır.
Yəni, artıq insanlar təkcə fərd 
(adam) kimi yox, yaradıcı və qu-
rucu olmaqla kapitala çevrilir, 
cəmiyyəti inkişaf etdirir, varlan-
dırır, məhsuldarlığı artırır və saf-
laşdırır.
Buna görə də onlara ölkənin qızıl 
beyinləri deyilir. Fiziki-maddi, 
maliyyə və bütün digər kapitalla-
rın hamısı insan kapitalı üzərində 
dayanır və inkişaf edir.
İnsan düşünən, axtaran, tapan, 
ideya verən, yaradan, təkmilləş-
dirən, inkişaf etdirən, qoruyan, 
saxlayan, gücləndirən, əkən, 
biçən, yetişdirən, hərəkətə gə-
tirən, əlaqələndirən, qulluq edən 
və canlandıran fiziki və əqli var-
lıqdır. Yaradıcı olduğu üçün də 
kapital, xüsusilə daim artıran ka-
pitaldır.

Nəsirəddin Tusiyə görə 
cəmiyyətin dörd sinfi

Nəsirəddin Tusi insanları cəmiy-
yətdəki yerinə, roluna, mövqe-
yinə, fəaliyyət sahələrinə, məşğu-
liyyətinə və əməyinə görə dörd 
sinfə bölür (sxemə bax).
Sxemdən göründüyü kimi, cəmiy-
yətdə qələm əhli təbiətin su, güc 
əhli od, xidmət əhli hava, torpaq 
əhli torpaq kimi təbiətin dörd ün-
sürü funksiyasını yerinə yetirirlər. 
Qələm əhli cəmiyyəti irəliyə apa-
ran, güc əhli  cəmiyyəti qoruyan, 
xidmət əhli  cəmiyyətə xidmət 
edən, torpaq əhli  cəmiyyəti yaşa-
danlardır. Qələm əhli cəmiyyəti 
su kimi təmizləyir, güc əhli cə-
miyyəti od kimi isidir, xidmət əhli 
cəmiyyətə hava kimi nəfəs verir, 
torpaq əhli cəmiyyəti qidalandırır. 
Bunların heç biri təklikdə mövcud 
ola bilməz, hər biri digərinə təsir 
edir, əlaqələndirir, cəmiyyəti can-
landırır və hərəkətə gətirir. 
Sosial-iqtisadi təhlil və qiymətlən-
dirməyə görə cəmiyyətdə – dün-
yada əhalinin, insanların 3 faizini 
qələm əhli (ziyalılar), 5 faizini güc 
əhli, 60 faizini xidmət əhli və 32 fa-
izini torpaq əhli təşkil edir. Demə-
li, torpaq əhli hazırlayan, xidmət 
əhli çatdıran, güc əhli qoruyan və 
qələm əhli isə inkişaf etdirənlər-
dir ki, bunlar da insan kapitalının 
əsas elementləridir.
Vilyam Şekspir yazır ki, «xərc-
ləməkdən əvvəl qazanan …» 
cəmiyyətdə kamil insandır (hər 
sahədə – MM).
Cəmiyyətin qələm əhli – ziyalı-
ları insan kapitalının xəzinəsidir 
və milli sərvətidir. İnsan kapitalı 
insanın özü ilə bərabər dövləti-
ni, xalqını, millətini və bəşəriy-
yəti inkişaf etdirir. Necə ki, İsaak 
Nyutonun ümumdünya cazibə 
qanunu ilə göy cisimləri öyrənil-
məyə başlandı, Thomson Edison 
elektrik lampasını icad etməklə 
bütün dünyanı işıqlandırdı, ra-
dionun yaradıcısı sayılan İtaliya-
lı alim G.Makroni uzaq ölkələri 
yaxınlaşdırdı, müasir avtomobi-
lin yaradıcısı Karl Bens uzaq yol-
ları birləşdirdi, Con Loqi Beyr-
din hazırladığı ilk televizoru ilə 
(1923, İngiltərə) evlərə daxil oldu, 
kompüter maqnatı, «Mikrosoft» 
korporasiyasının banisi Bill Qeyts 
bütün dünyanın vahid informasi-
ya sistemini yaratdı, Millət Atası 
Böyük Atatürk Türkiyə dövlətini 
yaratdı, dünyada sənaye üsulu ilə 
ilk neft quyusu (1846-cı il, Azər-
baycan, Bakı, Bibiheybət mədəni) 
qazılmaqla neft çıxarılmasına baş-
landı, akademik Yusif Məmmə-
dəliyev dünyada ilk dəfə yüksək 
oktanlı benzin ixtira etdi, görkəm-
li Azərbaycan alimi Nəsirəddin 
Tusi Marağa rəsədxanasını (1259-
cu il, Cənubi Azərbaycan, Marağa 
şəhəri) açdı və s., və i.a. Bu kimi 
kəşflər və ixtiralar edildi, ildən-ilə, 
əsrdən-əsrə yeni-yeni məhsullar 
yarandı, insanların həyat şərai-
ti yaxşılaşdı, mədəni səviyyəsi 
yüksəldi, ümumi uzunömürlülük 
artdı və təbii ki, bu proses sürətlə 
davam edir və edəcəkdir. Bütün 
bunların da kökündə savadlan-
ma, təhsil, elm və innovasiyalar 
durur.

Əsas iqtisadi göstəricilər üzrə 
dünya ölkələrinin inkişafının tə-
dqiqi göstərir ki, hər bir ölkənin 
inkişafı təhsildən və elmdən baş-
layır, yüksək milli gəlir, adamba-
şına düşən yüksək gəlir, yüksək 
əməkhaqqı, həyat səviyyəsi, rifah, 
uzunömürlülük, sabitlik və fira-
vanlıqla başa çatır.
Sokrat yazır: «Yalnız bir xeyir 
var – bilik. Yalnız bir şər var 
– cəhalət». N.Tusi yazır: «Hik-
mət» cinsinə daxil olan növlərin 
miqdarı yeddidir: birinci – zəka, 
ikinci – dərketmə, üçüncü – zehn 
aydınlığı, dördüncü – öyrənmə 
səviyyəsi, beşinci – ağıl gözəlliyi, 
altıncı – hafizə, yeddinci – hazır-
cavablıq». Hikmət cinsinə daxil 
olan bu elementlərin birləşməsi 
və əlaqələndirilməsi nəticəsin-
də elmi təfəkkür formalaşır, bilik 
elmi nəticə verir, elmi ideya, elmi 
yenilik və elmi məhsul ortaya 
çıxır. Bütün bunları dünya təcrü-
bəsi tam sübut etmişdir. «Bilik» 
insan beyni və düşüncəsinin məh-
suludur, bilikli insan kapitalı ha-
rada varsa, orada inkişaf, tərəqqi 
və rifah da var. Harada «cəhalət» 
varsa, orada gerilik, yoxsulluq, 
aclıq və səfalət vardır.
Beləliklə, N.Tusinin sosial-iqtisa-
di təliminin əsaslarını aşağıdakı 
kimi qruplaşdırmaq olar:
- dünyadakı mövcudatın ən şərəf-
lisi olan insandır…;
- insan yaşamaq üçün, hər şeydən 
əvvəl, yeməyə möhtacdır;
- heyvanların qidası təbiət tərəfin-
dən hazır verilənlərdirsə, insanla-
rın qidası əmək sərf etmədən, ha-
zırlamadan mümkün deyil;
- yenidən istehsal olmadan da-
vamlı yaşamaq mümkün deyil;
- yenidən istehsal edilə bilməyən-
lər, qorunub saxlanılmalı və əldən 
verilməməlidir;
-ən azı xərc gəlirə bərabər olmalı 
və inkişaf üçün xərc gəlirdən az, 
gəlir xərclərdən çox olmalıdır;
- sərvətin bölgüsü ədalətli olma-
lıdır, ədalət pozularsa, hər şey 
məhv olar;
- elmlə əməlin (təcrübənin) qar-
şılıqlı əlaqəsi və birgə inkişafı 
nəticəsində insanın kamilləşib 
«mütləq insan» səviyyəsinə qədər 
yüksələ bilməsi;
- hər elmin bir obyekti (mövzu-
su) olur və o elmdə həmin obyekt 
(mövzu) haqqında danışarlar;
- bütün varlıqlar Allah və insan 
tərəfindən yaradıldığından, hik-
mət də iki növ olur: biri öyrəniləsi, 
biri ediləsi, yəni nəzəri və əməli;
- gəlir əldə etmək üçün əsasən üç 
şərti yerinə yetirmək lazımdır: bi-
rinci – zülmə yol verməmək; ikin-
ci – rüsvayçılığa yol verməmək; 
üçüncü – alçaqlığa yol verməmək;
- mala üç nöqteyi-nəzərdən ya-
naşmaq olar: birinci – gəlir; ikinci 
– mühafizə; üçüncü – çıxar (xərc);
- çox yatağanlığı qadağan etmək 
(uşaqlara – MM) lazımdır. Çox 
yatmaq zehni kütləşdirər, hafizə-
ni öldürər, bədəni lırtlaşdırar, in-
sanı süst edər;
- mümkün olmayan şeyləri arzu 
etmə və s. …

i.f.d., dos. 
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Nəsirəddin Tusiyə görə cəmiyyətin dörd sinfi

Mənbə: Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsəri əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.
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sərvətidir. İnsan kapitalı insanın özü ilə bərabər dövlətini, xalqını, millətini və

bəşəriyyəti inkişaf etdirir. Necə ki, İsaak Nyutonun ümumdünya cazibə qanunu ilə

göy cisimləri öyrənilməyə başladı, Thomson Edison elektrik lampasını icad

etməklə bütün dünyanı işıqlandırdı, radionun yaradıcısı sayılan İtaliyalı alim

Qələm 
əhli 

(ziyalılar)

1) Müəllimlər
2) Alimlər
3) Mühəndislər
4) Həkimlər
5) Yazıçılar

və s. ...

Güc
(qılınc)

əhli

1) Hərbçilər
2) Sərhədçilər
3) Döyüşçülər
4) İdmançılar
5) Mühafizəçilər

və s. ...

Xidmət
(müamilə)

əhli

1) Sənətkarlar
2) Tacirlər
3) Nəqliyyatçılar
4) Rabitəçilər
5) İaşəçilər

və s. ...

Torpaq
(ziraət)

əhli

1) Əkinçilər
2) Biçinçilər
3) Maldarlar
4) Balıqçılar
5) Meyvəçilər

və s. ...

Bunlar da təbiətin 4 ünsürü funksiyasını yerinə yetirirlər:

Su Od Hava Torpaq

Nəsirəddin Tusiyə görə cəmiyyətin dörd sinfi
Nazirlikdən bildirilib ki, yan-
varın 14-də başlanan və iki gün 
davam edəcək seminarın keçi-
rilməsində məqsəd enerji baza-
rında islahatlar, milli elektrik 
enerjisi və qaz bazarlarının ya-
radılması üzrə Avropa İttifaqı 
ölkələrinin təcrübəsinin öyrə-
nilməsindən ibarətdir.
Energetika nazirinin müavini 
Elnur Soltanov enerji təhlükə-
sizliyinin mühüm elementlə-
ri kimi ətraf mühitə təsirlərin 
azaldılması və istehlakçıların 
sərfəli qiymətə enerji resursları-
na çıxışının təmin edilməsində 

bazar münasibətlərinin rolun-
dan danışıb. Enerji bazarının ya-
radılması, tənzimləmə mexaniz-
minin formalaşdırılması kimi 
məsələlərin ölkə başçısının mü-
vafiq Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında 
kommunal xidmətlərin inkişafı-
na dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 
əksini tapdığını qeyd edib.
Nazirliyin aparat rəhbəri Zaur 
Məmmədov isə energetika sek-
torunda yeni münasibətləri tən-
zimləyən qanunvericilik baza-
sının yaradılması istiqamətində 
görülən işlərdən danışıb.

Ötən ilin yanvar-noyabr ayların-
da 1 milyard 531,7 milyon dollar 
dəyərində qeyri-neft məhsulları ix-
rac olunub. Bu, 2017-ci ilin müvafiq 
aylarına nisbətən faktiki qiymətlər-
lə 10,5 faiz, real ifadədə isə 1,4 faiz 
çoxdur.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hesabat 
aylarında 2017-ci ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə mühüm məhsul növ-
lərindən təzə meyvə ixracı 21 faiz, 
təzə tərəvəz 0,3 faiz, kartof 15,5 
faiz, bitki yağları 10,8 faiz, meyvə 
və tərəvəz konservləri 13,4 faiz, 
təbii üzüm şərabları və üzüm sus-
losu 1,8 dəfə, pambıq lifi 2,5 dəfə, 
polietilen 9,3 faiz, emal olunmamış 
alüminium 12,2 faiz, qara metallar-
dan borular 4,7 faiz, pambıq ipliyi 
31 faiz artıb. Şəkər ixracı 32,8 faiz, 
tütün 8,7 faiz, çay 19,4 faiz, meyvə 
və tərəvəz şirələri 21,5 faiz, marqa-
rin, qida üçün yararlı digər qarı-
şıqlar 10,9 faiz, qara metallardan 
yarımfabrikatlar 55,5 faiz, bentonit 

gili isə 10,5 faiz azalıb.
2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 
ilə müqayisədə ötən ilin 11 ayında 
siqaret idxalı 2,6 faiz, təzə meyvə 
47,9 faiz, çay 0,2 faiz, quş əti və 
onun əlavə məhsulları 28,9 faiz, 
qara metallardan borular 1,7 dəfə, 
minik avtomobilləri 2,4 dəfə, qara 
metallardan çubuqlar 44,1 faiz, 
mineral gübrələr 1,6 dəfə, mebel-
lər 23,8 faiz, hesablama maşınları, 
blok və qurğuları 14,1 faiz, polieti-
len 28,3 faiz, məişət kondisionerləri 
39,4 faiz, paltaryuyan maşınlar 10,4 
faiz, qara metallardan künclüklər 
4,1 faiz, yük avtomobilləri 1,9 dəfə, 
avtobuslar 39,1 faiz, sement və se-
ment klinkerləri 42,1 faiz, məişət 
soyuducuları 1,8 dəfə artıb. Buğda 
idxalı 11,5 faiz, bitki yağları 10,7 
faiz, xam şəkər və şəkər 34,3 faiz, 
kərə yağı, digər süd yağları və pas-
taları 14,4 faiz, kartof 9,1 faiz, mal 
əti 12,5 faiz, təzə tərəvəz 43,4 faiz, 
polad prokatı 9,8 faiz, rezin şinlər 
isə 8,6 faiz azalıb.


