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Xülasə 

 

Məqalədə bəzi alimlərin və tədqiqatçıların əsərlərinə müraciət olunaraq aqrar sahədə 

rəqabətqabiliyyətliliyə dayanıqlı inkişaf kontekstində nəzəri yanaşmaların təhlili aparılmışdır. Təhlil 

aparılan zaman ümumən aqrar iqtisadiyyatın və eyni zamanda onun ayrı-ayrı sahələrinin, həmçinin 

bəzi məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin tədqiqində müəlliflərin rəqabətqabiliyyətlilik və 

dayanıqlılıq, o cümlədən aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətliliyi və dayanıqlı inkişafı haqda irəli 

sürülən nəzəri müddəalar və baxışlara müraciət olunaraq həqiqi rəqabətqabiliyyətliliyin və 

dayanıqlılığın məğzinin araşdırılmasına çalışılmışdır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, aqrar iqtisadiyyat, dayanıqlılıq, rəqabət, rəqabətqabiliyyətlilik. 

 

Giriş 

 

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı yeni və inkişaf mərhələsində olan konsepsiyadır [22]. 

Həyatın bütün sahələrində, bütün iqtisadi fəaliyyətdə və o cümlədən aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf - 

dayanıqlılıq onun rəqabətqabiliyyətliliyi ilə sıx bağlıdır. Dayanıqlı inkişaf siyasi və iqtisadi 

dövriyyəyə Qərb siyasətçiləri və iqtisadçıları tərəfindən daxil edilib. Bu məqalədə aqrar sahədə 

rəqabətqabiliyyətlilik və onun dayanıqlılığı ilə bağlı bir neçə elmi əsərə müraciət edərək təhlilini 

aparmağa, əsas məqamlarını qeyd etməyə və müəllif fikrimizi bildirməyə çalışmışıq. 

 

Aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətliliyə yanaşmalar 

 

Aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətliliyin müəyyən edilməsinə fərqli yanaşmalar mövcuddur. Belə 

ki, Laura və Alessandro “AB ölkələrində aqro-ərzaq məhsullarının rəqabət qabiliyyəti: on beş illik 

retrospektiv” məqalələrində Avropa Birliyinin 27 ölkəsində kənd təsərrüfatı və qida sənayesinin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı belə bir qənaətə gəlirlər: “Kənd təsərrüfatı və 

qida sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin təhlili maraqlıdır, belə ki, bu sahələr bir-biri ilə sıx bağlıdır 

və bir sektorun rəqabət qabiliyyəti digərinə təsir göstərə bilər və əksinə. Bu səbəbdən də əsas məsələ 

kənd təsərrüfatı və qida sənayesinin rəqabətqabiliyyətlilik baxımından oxşar meyillərinin olub-
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olmamasıdır” [5]. Müəlliflərin bu qənaəti bir-biri ilə sıx bağlı olan və bir-birilərinin 

rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir göstərə bilən sahələrin, xüsusilə də kənd təsərrüfatı və qida sənayesinin 

rəqabətqabiliyyətliliklərinin oxşar meyillərinin öyrənilməsinin hər iki sahədə dayanıqlılığın əldə 

olunmasında əhəmiyyətli olmasına işarədir. 

Matthev Gortona və digərləri isə öz tədqiqatlarında “Avropa qida sənayesinin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin öyrənilməsinin bu gün sosial və ekoloji xərcləri və faydaları lazımi 

dərəcədə nəzərə almadığını, bunun xüsusilə də həmin sahənin torpaqla birbaşa əlaqələri və 

uzunmüddətli iqtisadi perspektivləri poza biləcək ekoloji zərərli metodların potensial tətbiqi 

imkanları nəzərə alınmaqla məhdudlaşdırıcı amil ola biləcəyini” [12] qeyd etmişdir. Yəni, müəlliflər 

rəqabətqabiliyyətliliyin artırılmasında sosial və ekoloji münasibətlərin lazımi dərəcədə nəzərə 

alınmasını bu sahələrin torpaqla birbaşa əlaqələrinə və ekoloji mühitə zərər vura bilən bir çox 

metodların tətbiqi imkanlarının məhdudlaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynaya biləcəyinə inanırlar. 

Daha sonra onlar “Aqro-ərzaq sektoru ilə bağlı Avropa Komissiyasının (2011, s. 2) siyasətin 

məqsədinin “AB-nin təbii yerüstü ehtiyatlarının dayanıqlı idarəedilməsi ilə birlikdə iqtisadi cəhətdən 

səmərəli ərzaq istehsal sektoruna nail olmaq üçün dayanıqlı rəqabət” olduğunu iddia etdiyini, 

hərçənd “dayanıqlı rəqabət” termininin siyasi müzakirələrdə möhkəm şəkildə kök salsa da, onu necə 

konseptuallaşdırması və ya ölçməsini başa düşmək üçün az şey edildiyini” [12] göstərirlər . Buradan 

da bizə aydın olur ki, dayanıqlılığa nail olmaq üçün artıq iqtisadi artımla, dayanıqlı iqtisadi inkişafla 

yanaşı dayanıqlı rəqabət də ön plana çəkilir. Bu da rəqabətqabiliyyətliliyin məhz artım və inkişafın 

mənbəyi olduğundan, həmçinin onun dayanıqlılığı ilə üzvi vəhdət təşkil etdiyindən xəbər verir və 

tədqiqatımızda bu məsələlərə toxunmağımızı bir daha əsaslandırmış olur. 

Müəlliflər “təchizat zənciri nöqteyi-nəzərindən rəqabətqabiliyyətliliyin öyrənilməsinə 

yanaşmanın rəqabətin getdikcə daha çox ayrı-ayrı firmalar arasında deyil, dəyərin yaradılması 

zəncirləri arasında baş verməsi faktını əks etdirdiyini” bildirərək, “bunun nəticədə təchizat 

zəncirindəki əlaqələrin təbiəti, xarakteri rəqabət üstünlüyü və ya çatışmazlığının mənbəyi ola 

biləcəyini nəzərə çatdırırlar [12]. Bunlar həqiqətən də təchizat, logistika və kommunikasiyanın, 

xüsusilə də aqrar sahədə rəqabət qabiliyyətliyinin müəyyən edilməsində nəzərə alınan əsas amillərdən 

biri kimi çıxış edir. 

Bütün bu söylənilənlər istər əmtəə və xidmətlər, istərsə də şirkət, sənaye sektoru və ya milli 

iqtisadiyyat olsun, hər bir səviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyin müəyyən edilməsində mənfəət, bazar 

payı, ədalətli rəqabət, istehsal resurslarından rasional istifadə və yekun olaraq zaman-məkan amilinin 

önəmli olduğundan xəbər verir. 

Müəlliflərin yuxarıda qeyd olunan digər müəlliflərdən gətirdikləri sitatlara nəzərən onu 

söyləmək olar ki, bütün səviyyələrdə rəqabətqabiliyyətlilik bir-biri ilə üzvü əlaqədədir, 

rəqabətqabiliyyətlilik həyat səviyyəsinə müsbət təsir edir (bu belə də olmalıdır, belə ki, hər bir 

fəaliyyət, o cümlədən iqtisadi fəaliyyət fərdlərin həyat səviyyəsinin və ətraf mühitin səviyyəsinin 

gözlənilməsinə, başqa sözlə dayanıqlılığın gözlənilməsinə xidmət etməlidir). 

Müəlliflər təhlil etdikləri ədəbiyyatlara əsasən, “rəqabətliliyin müxtəlif səviyyələrdə (məsələn, 

ölkə, region, sahə, təchizat zənciri və firma) qiymətləndiriləbilən nisbi və dinamik anlayış olduğunu, 

rəqabətliliyin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq onu vahid, hamı tərəfindən qəbul edilmiş təriflə ifadə 

etməyin çətin olduğunu, bunun xüsusilə milli və regional rəqabət qabiliyyətinə aid olduğunu” [12] 

(bunlar da rəqabətqabiliyyətliliyin müxtəlif səviyyəli olduğunu, (həqiqətən də nisbi, dinamik və 

mürəkkəb olduğunun qeyd edildiyini xüsusi vurğulamaq lazımdır) bildirmişlər.  
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Aqrar sahədə dayanıqlı inkişaf və rəqabətqabiliyyətliliyin əlaqəsi 

 

Dayanıqlıq konsepsiyası, sahələrin və ümumən rəqabətqabiliyyətliliyin özünə münasibət bir 

qədər əvvəllər yaranmışdır. 1932-1957-ci illər arasında Ezekiel M., Connor L.G., Taylor G.R., 

Taylor, G.R., Nicholls, W.H., Wellman, H.R., Benedict, M.R., Bauer, P.T., Mendelsohn, C. və bir 

çox digər iqtisadçı tədqiqatçılar Avropa kənd təsərrüfatı istehsalında rəqabət, kənd təsərrüfatı 

məhsulları üzrə rəqabəti məhdudlaşdıran dövlət qanunları, kənd təsərrüfatı sahələrində qeyri-təkmil 

rəqabət, kənd təsərrüfatı sahələrinə xüsusi tətbiqi ilə qeyri-təkmil rəqabətin nəzəri təhlili, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı və bölüşdürülməsi sahələrində qeyri-təkmil rəqabət mövzularını 

araşdırmışlar, ötən əsrin 70-80-cı illərində və daha sonra 1990-2000-ci illərdə müraciət olunan əsərlər 

daha elm tutumlu qəbul edilməlidir. Müasir tədqiqatçılardan Turnour və digərləri [16] Şimali 

Avstraliyada keçmiş səhvlərdən öyrənməyin, bu təcrübəyə əsaslanaraq yerli şəraitə uyğun yanaşmalara 

söykənən yeni kənd təsərrüfatı modellərindən istifadə etməyin, beynəlxalq səviyyədə yaranmış yeni 

modellərin - nəinki istehsalın, həm də regionun ekoloji və sosial dayanıqlılığına əsaslanan çoxfunksiyalı 

kənd təsərrüfatı modelinə müraciət etməyin əhəmiyyətini vurğulamışlar. Fishlow və digərləri [7] 

innovasiya və rəqabət mövzusuna toxunaraq Braziliya kənd təsərrüfatının genişlənməsini neft və aviasiya 

sektorlarının artması ilə müqayisə edir, müasir kənd təsərrüfatının elm tutumlu sahə olduğunu, onun 

Braziliyada uğurunun dövlət təsisatlarının yaradılması ilə bağlı olduğunu, məhsuldarlığın artırılmasında 

əsas rol oynadığını iddia etmişlər. Bu müəlliflər [8] digər əsərlərində Beynəlxalq ticarətdə aqrobiznesin 

rəqabət qabiliyyətini araşdıraraq Braziliyanın beynəlxalq bazarda iştirakının texnologiyanın inkişafı, əkin 

torpaqlarının mövcudluğu və məhsuldarlığın dayanıqlı artması ilə müəyyən edildiyi qənaətinə gəlmişlər. 

Shoji və digərləri [14] Yaponiyada aqrar sahəyə dövlət müdaxiləsini araşdıraraq kiçik torpaq sahiblərinin 

qarşılaşdığı konkret problemləri işıqlandırmış və onların Yaponiyada sosial-iqtisadi və mədəni vəziyyətini 

izah etmiş, kiçik ailə təsərrüfatlarının vəziyyətinin əsasən müharibədən sonrakı dövrdən başlayaraq əlli 

ildən artıq müddətdə dövlət siyasəti ilə müəyyən edildiyini bildirmişlər. Ngah və Kamarudin [13] 

Malayziyada kiçik fermerlərin transformasiyasında hökumətin məqsədyönlü iştirakını və kənd təsərrüfatı 

sektoruna müdaxiləsini, eləcə də kiçik fermerlərin həyat və yaşayış mənbələrini, yerli inkişaf proqramları 

və torpaq islahatlarının köməyi ilə kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi məsələlərini araşdırmışlar. 

Zlolniski [18] Meksika transmilli kənd təsərrüfatı bumunun arxasında fermerlərin həyatını, onun yerli 

istehsalçılarda yaratdığı narazılıqları, Convay və digərləri [6] Afrikada dayanıqlı intensivləşdirmə 

məsələlərinə toxunaraq kənd təsərrüfatında yenidənqurmanın əhəmiyyətini əsaslandırmışlar. Silfia və 

digərləri [15] mikro, kiçik və orta sahibkarlıq bazasında ictimai sahibkarlıq vasitəsilə aqrar klaster 

ərazilərinin rəqabət qabiliyyətinin və dayanıqlılığının inkişaf etdirilməsini tədqiq etmişlər. Ayeb və 

Bush [3] Yaxın Şərq və Şimali Afrikada ərzaq təhlükəsizliyi, Misir və Tunisdə aqrar məsələləri, aqrar 

dəyişiklikləri və innovasiyaları araşdırmışlar. Justas və Balezentis [10] dayanıqlı inkişaf məqsədlərini 

və ətraf mühit, iqlim və kənd təsərrüfatı siyasətinin qarşılıqlı prioritetlərini birləşdirən kənd 

təsərrüfatının dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi strukturunu, kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı 

və kənd təsərrüfatının dayanıqlılığı konsepsiyalarını, eləcə də kənd təsərrüfatı sektoru üçün işlənib 

hazırlanmış dayanıqlılıq qiymətləndirmə vasitələri və yanaşmalarını təhlil etmişlər. 

Bir çox tədqiqatçılar rəqabətqabiliyyətlilik və dayanıqlı inkişaf arasında əlaqələr haqda fikirlər 

söyləmiş və müəyyən əsaslandırmalar aparmışlar. Məsələn, fələstinli Amani Nasser belə fikir irəli 

sürmüşdür: “... rəqabətqabiliyyətlilik və dayanıqlılıq göstəriciləri arasında qarşılıqlı əlaqənin az 

empirik sübutu var. Bunun mümkün səbəbi ondan ibarətdir ki, bu iki konsepsiya öz təbiətinə görə 
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olduqca ziddiyyətlidir və buna görə də onları empirik şəkildə araşdırmaq asan deyil. 

Rəqabətqabiliyyətliliyin vacibliyinə artan diqqət təkcə onun dayanıqlı artımı təmin etmək qabiliyyəti 

ilə deyil, həm də müasir dünyada dinamik rəqabətlə bağlıdır” [2]. 

Digər tədqiqatçı Bruno Longo “Kənd təsərrüfatı: dayanıqlı inkişaf metodları firmanın rəqabət 

qabiliyyətini artıra bilərmi?” adlı işində dayanıqlı inkişaf praktikasının firmanın rəqabət 

qabiliyyətini necə artırdığına dair Portuqaliyanın nümunəsində bir tematik araşdırma apararaq kənd 

təsərrüfatının dayanıqlılıq dərəcəsinin rəqabət üstünlükləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini araşdırmağa 

çalışmışdır: “Dayanıqlı inkişaf mövzusu kənd təsərrüfatı dünyasında mühüm rol oynayır. Əhali 

artımı, qida tullantıları, iqlim dəyişikliyi və aclıq kimi problemlər həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin gələcəyi ilə bağlı əsas problemlər idi. Beləliklə, dayanıqlı kənd təsərrüfatının 

yalnız bu günlərin yaratdığı deyil, həm də xalqların, millətlərin gələcəyinə baxış olduğunu başa 

düşmək vacibdir. Bundan əlavə, dayanıqlı inkişafa aqrobiznesə daxil edilməli olan maraqlı və 

cəlbedici funksiya kimi yanaşılmamalıdır” [4]. Müəllif bununla müəyyən mənada dolayı və müəyyən 

mənada birbaşa olaraq etiraf edir ki, kənd təsərrüfatı istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə olsun, əhali artımı, qida tullantıları, iqlim dəyişikliyi və aclıq kimi problemlərlə sıx 

bağlıdır. Şərqi Avropa və ya keçmiş sosialist dövlətlərinin ərazilərində 1980-1985, 1985-1990-cı illər 

və indiyə qədər olan dövr buna əyani misal ola bilər. 

Yuxarıda qeyd olunan tədqiqat çərçivəsində müəllif “dayanıqlı inkişaf hesabına rəqabət 

üstünlüyünün əldə olunmasının mümkünlüyünün müəyyən edilməsinə və bunun fermer 

təsərrüfatlarının rəqabət qabiliyyətinə necə təsir göstərə biləcəyini təhlil etməyə, dünyada bir çox 

fermerlər və kənd təsərrüfatı şirkətlərinin dayanıqlı inkişafın kənd təsərrüfatında rolunu nə dərəcədə 

başa düşdüklərini öyrənməyə, dayanıqlı inkişaf strategiyasının rəqabət üstünlüyünə necə gətirib 

çıxara biləcəyi sualına cavab tapmağa, “dayanıqlı kənd təsərrüfatının beynəlxalq bazarlarda rəqabət 

üstünlüyünü necə təmin edə biləcəyini və Portuqaliya kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətini necə 

artıracağını öyrənmə” çalışır “dayanıqlılığın bir çox sahələrdə mövcud olan, lakin kənd təsərrüfatı 

sahəsində beynəlxalq narahatlıqları təmsil edən geniş bir mövzu” olduğunu “dayanıqlı strategiyanın 

üstünlüklərinin uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsində mühüm rol oynaya 

biləcəyini” söyləyir. Müəllif daha sonra “son illərdə dayanıqlı inkişaf mövzusunun bir tendensiya 

halına gəldiyini, lakin onun rəqabət üstünlüyü ilə bağlı araşdırmaların çatışmazlığını” [4] bildirir. 

Daha bir tədqiqatçı, pakistanlı Hammad Badar da “Pakistanda manqo istehsalının dayanıqlı 

inkişafı üçün dəyər zəncirinin səmərəliliyinin artırılması” mövzusunda yazdığı dissertasiya işində 

“hal-hazırda dayanıqlı inkişaf təşəbbüslərinin istehlakçıya yönəlməsi biznesin dayanıqlı rəqabət 

üstünlüklərinə gətirib çıxardığına dair daha çox arqumentlərin söylənildiyi” [9] qənaətinə gəlir. 

Bununla biz onun baxışlarının yuxarıda söylənilən fikirlər və fərziyyələrlə üst-üstə düşdüyünü qeyd 

edə bilərik. 

Bildiyimiz kimi, bütün iqtisadiyyata, o cümlədən aqrar sahəyə dövlət müdaxiləsinin zəruriliyi 

haqda kifayət qədər fikirlər söylənilib. Bu hissədə biz bu müdaxilənin aqrar sahənin dayanıqlılıq və 

rəqabətqabiliyyətliliyinə təsiri haqda bir müəllifin irəli sürdüyü müddəalara münasibətimizi 

bildirməli olacağıq. Laure Latruffe (2010) “Kənd təsərrüfatı və ərzaq sektorlarında 

rəqabətqabiliyyətlilik, məhsuldarlıq və səmərəlilik” məruzəsində “kənd təsərrüfatı və aqro-ərzaq 

sektorlarında rəqabətqabiliyyətlilik, məhsuldarlıq və səmərəlilik məsələlərinə dair ədəbiyyatları 

nəzərdən keçirərək bu sahədə istifadə olunan anlayışlar və terminologiyaları izah edir və 

ədəbiyyatlarda sənaye və fermer səviyyələrində rəqabətqabiliyyətliliyin, məhsuldarlığın və 



Agricultural Economics * Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı * Экономика сельского хозяйства - 2022, № 3 (41) 

  

 

45 

səmərəliliyin ölçülməsi üçün istifadə olunan yanaşma və göstəricilərin tənqidi qiymətləndirilməsini 

verir, həmçinin məhsuldarlığın artması, subyekt və ölkələr arasında nisbi rəqabət qabiliyyətində 

dəyişikliklər və biliklərdə əsas boşluqların aşkarlanmasına əlavə olaraq rəqabətqabiliyyətliliyin 

determinantları haqqında son tapıntıları müzakirə edir və aqro-ərzaq sektoruna, 

rəqabətqabiliyyətliliyin əvəzolunmaz amillərinə və dövlət müdaxiləsinin rəqabətqabiliyyətliliyə 

təsirinə daha çox diqqət yetirməyi təklif edir” [11]. Burada müəllif kənd təsərrüfatı və aqro-ərzaq 

sektorlarının, həmçinin rəqabətqabiliyyətlilik, məhsuldarlıq və səmərəlilik məsələlərinin bir-birinə 

yaxın olduğunu bildir. Bununla yanaşı o da digər alimlər kimi müxtəlif səviyyələrdə (sahələr, subyekt 

və ölkələr) rəqabətqabiliyyətliliyin müxtəlifliyini və həmçinin onun ölçülməsi üzrə yanaşma, 

göstərici və determinantların müxtəlifliyini, rəqabətqabiliyyətliliyinin nisbiliyini və aqro-ərzaq 

sektorunda rəqabət qabiliyyəti amillərinin və dövlət müdaxiləsinin əhəmiyyətliyini vurğulayır. 

Daha sonra o, “son bir neçə onillik ərzində tarif və ticarət üzrə baş saziş (QATT) və 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) kontekstində paralel ticarət danışıqlarının hökumətlərin öz 

ölkələrinin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsinə marağının artdığını, xüsusilə də inkişaf 

etmiş ölkələrdə ümumiyyətlə müdafiə edilmiş kənd təsərrüfatı sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyi, o 

cümlədən potensial nəticələr nəzərə alınmaqla müdafiənin azaldılması halında vacib əhəmiyyət kəsb 

etdiyini” [11] vurğulayır. Bununla dünya ticarətinin üst milli tənzimlənməsini həyata keçirən üst milli 

qurumun dayanıqlılığın məhz rəqabətqabiliyyətliliklə, xüsusilə də kənd təsərrüfatının 

rəqabətqabiliyyətliliyi ilə qırılmaz üzvü əlaqəsinin olduğunun, əsasən də aqrar sahəyə dövlət 

dəstəyinin, onun müdafiəsinin hər bir dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasında durduğu bir daha təsdiqini 

tapmış olur. 

 

Nəticə  

 

Müasir dünyada aqrar sektor birbaşa və dolayısı ilə dövlət müdaxiləsinə, tənzimləmə və 

nəzarətə məruz qalır. Buna biz dünyada davam edən siyasi münaqişələr fonunda ayrı-ayrı dövlətlərin 

siyasi alətlərdən istifadə edərək daxili iqtisadiyyat və dünya iqtisadiyyatına təsir etməsi zamanı rast 

gəlirik. Bu baxımdan da istər aqrar sahədə və istərsə də bütün iqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətlilik-

iqtisadi inkişaf-dayanıqlılıq nisbiliyinin optimallaşdırılmasına çalışmaq lazımdır. 

Aqrar məsələlərin həlli zamanı bu sahənin digər sahələrdən fərqli olaraq bilavasitə təbiətlə, o 

cümlədən bizim qəbul etdiyimiz mənada canlı təbiətlə bağlılığının daima nəzərdə saxlanılması 

zəruridir. Aqrar sahə və onunla bağlı bütün məsələlər bəşəri əhəmiyyətlidir və istər milli və istərsə də 

beynəlxalq səviyyədə dövlət-təsərrüfat-vətəndaş münasibətləri aqrar təsərrüfatın dayanıqlılığına və 

onun rəqabətqabiliyyətliliyinə xidmət etməlidir. 

Aqrar sahənin dayanıqlılığı və rəqabətqabiliyyətliliyi ilə bağlı baxışların müxtəlifliyi, sayının 

kifayət qədər olması və mürəkkəbliyi təbii qəbul edilməli, bu istiqamətdə elmi müzakirələr davam 

etdirilməlidir.  
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