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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın dünyadakı rəqabət statusuna baxılmış, 

göstərilmişdir ki, başqa ölkələrlə müqayisədə ölkədə rəqabətqabliyyətli 

iqtisadiyyatın qurulmasında bir sıra işlər görülsə də, hələ də xeyli işlərin 

görülməsi vacibdir. Məqalədə bu məqamlar araşdırılmış və nəticəyə 

gəlinmişdir ki, republikada elm tutumlu məhsul istehsalı, yüksək 

texnologiyaya malik istehsalatların tətbiqi çox vacibdir.  
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Abstract. In the article, Azerbaijan’s competitive 

status in the world has been examined and is 

shown that compared to other countries although 

some activities have been done to build a 

competitive economy in the country, it is still 

important to do a lot of works. In the article, these 

aspects have been investigated and concluded that 

it is very important the production of the 

technological goods and applicationof the high 

technology to the industry. 
Keywords: economy, competition, status, intellec-
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КОНКУРЕНТНЫЙ СТАТУС ИНТЕЛЛЕК-
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Резюме. В статье было рассмотрен статус кон-

курентоспособности Азербайджана в мировой 

экономике и было подчеркнуто, что, несмотря 

на ряд осуществляемых мероприятий для по-

строения конкурентоспособной экономики все 

еще важно осуществить ряд мероприятий в 

этом направлении. В статье исследованы эти 

моменты и сделан такой вывод, что важно про-

изводства наукоемкой продукции и примене-

ние производства с высокой технологией.  

Ключевые cлова: экономика, конкуренция, 

статус, интеллектуальный потенциал,   тенден-

ция. 

 

 

1. Giriş 

Ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyəti sənaye, tikinti, nəqliyyyat, kənd təsərrüfatı, 

informasiya-komunikasiya texnologiyaları və digər infrastruktur sahələrinin davamlılığı ilə 

səciyyələnir. Ölkənin rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin qlobal bazara 

rəqabətə davamlı məhsul çıxarması, bazarda müəyyən seqmentə sahib olması və mövqelərini  

daim möhkəmləndirməsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Ölkədə qeyri-neft sektoru, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrinin sürətlə inkişaf 

etdirilməsi, idxaldan asılılığın minimuma endirilməsi, qlobal bazara çıxışı stimullaşdıran 
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islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi üçün 

yeni imkanlar yaratmışdır.  

 

2. Ölkədə intellektual potensialın inkişaf tendensiyaları 

Hazırda bəşəriyyət elmi-texniki tərəqqinin yeni zirvəsinə qalxmaqdadır və bu müasir 

cəmiyyətdə istehsal qüvvələrinin radikal dəyişikliklərinə gətirə bilər. 

Məhz istifadə olunan texnologiyaların aşağı səviyyəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının 

başlıca rəqabət zəifliyidir. Burada problem bilavasitə Azərbaycanda elmi-texniki potensialın 

inkişaf səviyyəsi və onun səmərəli istifadəsindən ibarət ola bilər. 

Ölkənin elmi-texniki potensialının müasir vəziyyətini qiymətləndirmək üçün hər şeydən 

əvvəl, yada salmalıyıq ki, 2000-ci illərin əvvəlinə biz hansı elmi potensiala malik idik. 2005-

ci ildə 100-ə yaxın aparıcı alimin içtirakı ilə Azərbaycanın elmi potensialının böyük bir 

ekspertizası aparıldı. Ekspertlər arasında nəinki fundamental elm sahələrinin, eləcə də tətbiqi 

elmlər, aparıcı sahə elmi-tədqiqat institut və universitetlərdə çalışan görkəmli alimlər iştirak 

edirdilər. 

Bütövlükdə elm və texnologiyalar sahəsində əsas nəticələr aşağıdakılardan ibarətdir.  

Ölkəmizdə ümumən elm və təhsilin səviyyəsi yüksək qiymətləndirilir. Sovet dövrü 

ərzində xüsusən fundamental elmlərə böyük diqqət yetirilmişdir və elə o zaman Azərbaycan 

alimlərinin bir çox işləmələri keçmiş SSRİ məkanı və uzaq xaricdə tətbiq olunmuşdur. Belə 

elm sahələrinə riyaziyyat, fizika və neft kimyası kimi sahələri aid etmək olar.  

Elmi tədqiqatların yüksək səviyyəsi kifayət qədər böyük sayda işlərin nəticələri və 

proqnozlarla təsdiqlənmişdir, bu işlərin çoxu xaricdə heç aparılmamış və ya ancaq təzəcə 

başlanmışdır. Bir sıra istiqamətlər üzrə 30%-dən çox elmi nəticələrin “nou-hau” olması qeyd 

olunmuşdur.  

Ekspert qiymətləndirmələri neft-kimya texnologiyaları sahəsində aparılan tədqiqat və 

işləmələrin yüksək səviyyəsini təsdiq etmiş, eyni zamanda tədqiqatların çox geniş spektri 

əhatə etdiyi, zəif koordinasiya olunduğu və ölkənin iqtisadi maraqlarını tam əks etdirmədiyi 

qeyd olunmuşdur. Bir sıra sahələrdə elmi-texniki işləmələr dünya səviyyəsinə yaxın 

qiymətləndirilmişdir. 

Bununla yanaşı, elmi-texniki və texnoloji işləmələr və nəticələrin reallaşdırılması 

sahəsində ciddi problemlərin olması  aşkar edilmişdir. Bu problemlərdən ən əhəmiyyətlisi 

elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləmələrinin (ETTKİ) nəticələrinin iqtisadiyyat 

tərəfindən tələb olunmaması və onların aşağı səmərəliliyə malik olmasıdır.  
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 Elmi tədqiqatlara sərmayələrin səmərəliliyinin analizi göstərmişdir ki, elmtutumlu 

məhsul istehsalının həcmi son 10 ildə heç artmamışdır. Bu, ilk növbədə, tədqiqat-istehsalat 

dövrünün uzanmasını doğuran iqtisadi sistemin özü ilə bağlıdır. Bu sistem elmin 

nailiyyətlərinə tələbi stimullaşdırmırdı. 

Nəhayət, elmə ayrılan vəsait daim azalmış və elə bu səbəbdən də ölkənin elmi-texniki 

potensialı zəifləmişdir. 

Hazırda mövcud dünya təcrübəsi göstərir ki, elm və elmi tədqiqatlara çəkilən xərclər 

dövlət və özəl sektor arasında bölünür, özü də dövlət bu sahəyə daha çox diqqət yetirdikcə, 

özəl sektor və iri şirkətlərin də bu sahəyə sərmayələri artır. 

 Belə ki, hazırda dünyada elmə ayrılan vəsaitdə özəl sektorun payı Cənubi Koreyada - 

82, İsveçrədə - 75, Belçikada – 73, Yaponiyada – 69, İsveçdə - 68, ABŞ-da – 68, Almaniyada 

– 68, İngiltərədə - 63, Fransada – 62% təşkil edir [3,5]. 

 Bu gün Azərbaycanda elmin maliyyələşməsi az qala 96% dövlət büdcəsi hesabına 

həyata keçirilir, kommersiya strukturları tərəfindən maliyyələşmə təcrübi olaraq yox 

dərəcəsindədir, bu isə ölkəni elmi texniki potensialın qorunması və inkişafının vacib bir 

mənbəyindən məhrum edir. 

Elmi-texniki sahədə neqativ tendensiyalar elmi fəaliyyətin səmərəliliyinin əhəmiyyətli 

dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır. Son onillikdə elmi potensial və elmi-tədqiqat və təcrübi-

konstruktor işlərinin həcmi 30-50% azalmışdır. Hazırda dünya göstəricilərinə uyğun gələn 

fundamental və tətbiqi işləmələrin həcmi 25% təşkil edir. 

 Bununla yanaşı, elm sferasında məşğul olanların yaş tərkibinin təhlili müəyyən 

tendensiyalardan xəbər verir. Belə ki, elm sferasında “qocalma” tendensiyası davam 

etməkdədir. Daha bir tendensiya müşahidə olunmaqdadır: bu fəlsəfə doktorları, bütövlükdə 

elmi işçilər, habelə ali məktəb məzunları arasında qadınların sayının müntəzəm artmasıdır. Bu 

tendensiya, özlüyündə müsbət qiymətləndirilə bilər, amma kişilərin “elmdən aralanması”  heç 

də yaxşı hal deyildir. 

Keçən əsrin 90-cı illərindən davam edən “beyin axını” problemini də buraya əlavə etsək 

(bu isə ildə 100-150 alim deməkdir) mənzərə tamamlanır. Təxmini hesablamalar göstərir ki, 

gənclərin bu sferaya axınına nail olmasaq, 2020-ci ilədək elmi işçilərin orta yaşı 60-64 yaş 

həddinə çata bilər. 

 Analiz həm də göstərir ki, elmə ayrılan vəsaitin hələlik ÜDM-in 0,2% civarında 

qalması və elmi işləmələrə tələbatın məhdudluğu “elm-istehsalat-təhsil-elm” zəncirində 

bəndlərin əlaqəsini zəiflətmişdir. 
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 Beləliklə, bu gün Azərbaycan elmində və təhsilində baş verən tendensiyalar rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi və dünya iqtisadiyyatında Azərbaycanın strateji rəqabət 

üstünlüklərinin formalaşmasında əhəmiyyətli problemlərin olduğundan xəbər verir və millətin 

intellektual kapitalının qabaqlayıcı artırılmasına ciddi zərurət doğurur.  

 Ölkələrin rəqabət qabiliyyəti uzun dövr ərzində cəmiyyətdə gedən mürəkkəb sosial-

iqtisadi proseslərin nəticəsidir, onun həlledici şərti isə cəmiyyətin intellektual kapitalının 

qabaqlayıcı artırılması ilə bağlıdır. Bu proses isə üç əsas amilin təsiri altında baş verir: maddi 

tələbatların ödənilməsinin yüksək səviyyəsi; innovasiyaların tətbiqinin sürəti və intellektual 

kapital “sahiblərinin” özlərini reallaşdırmaq; yüksək sosial statusa nail olmaq üçün imkanları. 

Sosial-iqtisadi inkişafın fövqündə “insan kapitalı” və “insanın intellektual potensialı” 

durduqda ölkənin dayanıqlı inkişafı təmin edilir. Burada ideologiya ondan ibrətdir ki, birinci 

yerdə insanların maddi tələbatlarının ödənilməsi durmalıdır. Bu yaradıcı insan yetişdirməyin 

zəruri şərtidir. İkinci məsələ, həmin insanın mənəvi inkişafı, yəni intellektual potensialının 

yüksəldilməsidir. Bu gün Azərbaycanın inkişaf modeli bu vəzifələrin həllinə yönəlmişdir. 

 

3. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında rəqabət statusu 

Ölkələrin rəqabət statusunun qiymətləndirilməsi zamanı biz onun iki əsas amildən 

asılılığını qeyd  edirik: 

 beynəlxalq əmək bölgüsündə  (BƏB) ölkənin ixtisaslaşması; 

 BƏB-də ölkənin ixtisaslaşmasını təmin edən rəqabət amillərinin “keyfiyyəti”. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü bu və ya digər sahədə rəqabət qabiliyyəti dərəcəsindən asılı 

olaraq dünya arenasında ölkələrin müəyyən ixtisaslaşmasına gətirib çıxarır. Məsələn, ABŞ-da 

daha rəqabət qabiliyyətli sahələr kimi aviasiya və aerokosmik sənaye, unikal maşınqayırma, 

superkompüterlərin istehsalı və informasiya texnologiyaları sayılır. 

Yaponiyanın əsas sənaye sahələri arasında daha rəqabət qabiliyyətli sahələr dünya 

bazarında-elektron və elektrotexnika sənayesi, avtomobil və gəmiqayırma və dəzgahqayırma 

sahələri hesab edilir. 

Asiyanın yeni sənaye ölkələri kütləvi tələbat üzrə güclü rəqabət qabiliyyətli sahələr, 

xüsusən elmtutumlu sahələr yaratmışlar, onlar Yaponiya və Qərbi Avropa ölkələrinin anoloji 

məhsulları ilə daha uğurlu rəqiblik edirlər [1]. 

Qərbin bir sıra ölkələrində daha böyük templərlə elmi-texniki tərəqqinin dinamikasını 

təmin edən sahələr inkişaf edir, bu sahələrin xüsusi çəkisi daimi yüksəlir. Bununla yanaşı, 

Qərb ölkələrində müntəzəm olaraq ənənəvi iqtisadiyyat sahələrinin xüsusi çəkisi daim azalır. 
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Qara metallurgiya, neft emalı, metal emalı, toxuculuq sənayesi və  digər sahələr geridə qalmış 

ölkələrə miqrasiya edir [2]. 

Azərbaycanda isə vəziyyət tam bunun əksidir. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya 

bazarında hazırda daha rəqabətli sahəsi xammal və ya hasilat sənayesidir. Bir sıra ənənəvi 

sahələrin, habelə kənd təsərrüfatı  xammalı və məhsulları da buraya aid edilə bilər ki, 

bunlarda da intellektual kapital elementləri, qabaqcıl texnologiya və yüksək peşəkar kadrların 

istifadəsi, əlbəttə ki, minimumdur. 

Bir çox illər ərzində Azərbaycanın ixrac strukturu aşkar xammal xarakterli olmuş və 

bütövlükdə 17 mlrd. doll. təşkil etmişdir, bunun 80%-ə qədəri xammal məhsulunun payına 

düşürdü. Ümumi ixracatda yanacaq-enerji resurslarının payı isə 60%-ə yaxındır. Təkcə xam 

neft və qaz ixracın  50%-dən çoxunu təşkil edir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, kənd 

təsərrüfatında aparılan islahatlara baxmayaraq, Azərbaycan yenə də aparıcı neft-qaz və aqrar 

ölkəsi kimi tanınır. 

Bununla yanaşı, maşın və avadanlıq ixracının aşağı fiziki və dəyər həcmləri, ixrac 

strukturunda onun cüzi payı nəzər-diqqəti cəlb edir. Son onillikdə (2005-2015) maşınqayırma 

məhsulunun ixracı artmamış və əksinə bir qədər azalmışdır. Azərbaycanın ixrac strukturunda 

maşın və avadanlıqların payı 2000-ci ildəki 11%-dən indi 6%-ə enmişdir. Dünya 

standartlarına görə bu göstərici, xüsusən də digər ölkələrin analoji göstəricilərilə müqayisə 

etdikdə, əsaslı olaraq narahatlıq doğurmaya bilməz. 

Müqayisə üçün, deyək ki, məsələn, maşınqayırma məhsulunun ixracı 2015-ci ildə 

Yaponiyada - 95%, İsveçrədə - 92%, Tayvanda - 92%, Cənubi Koreyada - 90%, Honkonqda - 

90% təşkil etmişdir. Orta hesabla, məcmu həcmi dünya ixracında, hətta zəif inkişaflı ölkələri 

də nəzərə almaqla maşın və avadanlığın xüsusi çəkisi 30-35% təşkil edir. Azərbaycan bu 

göstəriciyə görə dünyada 64-cü yeri tutur. 

Azərbaycanın ÜDM-ində hasilat sənayesinin böyük paya malik olması və əksinə maşın 

və avadanlıq ixracının cüzi payı dünya bazarında bizim maşınqayırma məhsulunun əsas 

kütləsinin aşağı rəqabət qabiliyyətliyindən xəbər verir. Bundan başqa, Azərbaycan emal 

sənayesinin ixracında yüksək texnoloji məhsul istehsalının payı da çox kiçikdir. 

Nəticədə hazırda yüksək inkişaf etmiş 7 ölkənin payına bütün elmtutumlu məhsulun 80-

90% və təcrübi olaraq onun bütün idxalı düşür. Yeri gəlmişkən, hətta belə məhsul istehsalında 

Rusiyanın payı təxminən 0,5%-dir. Ədalət naminə deyək ki, vəziyyət bütün MDB məkanı 

üçün xarakterikdir. 
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Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətinin təhlili göstərir ki, hətta bu gün, qlobal iqtisadi 

böhranın hələ davam etdiyi dövrdə ölkəmiz strateji əhəmiyyətli bir sıra rəqabət üstünlüklərinə 

malikdir. 

Bizim ölkənin elə bu gün də fəal istismar edilən rəqabət üstünlüyü, əlbəttə ki, mineral 

xammal resurslarıdır. Onların həcmi kifayətdir ki, daxili istehsalın tələbləri ödənilsin, sosial-

infrastruktur inkişaf etdirilsin və ixrac tədarükü də həyata keçirilsin. Azərbaycanda faydalı 

qazıntıların balans ehtiyatlarının ümumi dəyəri çox yüksək – 48 mlrd.doll. qiymətləndirilir, 

proqnoz ehtiyatları isə bundan 3-4 dəfə çoxdur.  

Lakin, o da aydındır ki, ancaq bu göstərilən rəqabət üstünlüyünün istismar edilməsinin 

müəyyən həddi vardır. Çünki, birincisi, bu ehtiyatlar heç də tükənməz deyildir. Məsələn, 

neftin ehtiyatları resurslara qənaətli texnologiyalar geniş yayıldıqca,  dünya iqtisadiyyatının 

xammal resurslarına tələbatı getdikcə azalacaqdır və ya ən azı onların ümumdünya  məhsul və 

xidmətlərində xüsusi çəkisi azalacaqdır. 

Azərbaycanın ikinci qrup rəqabət üstünlükləri bəzi istehsal amillərinin müqayisədə bir 

qədər ucuz olması ilə əlaqədardır. Ölkədə miqyasına görə əhəmiyyətli istehsal güclərinə malik 

iri sənaye müəssisələri vardır. Bunlar əsasən neft maşınqayırması və metal emalı 

müəssisələridir, onların bir çoxu ərazi, avadanlığı və personalını qoruyub saxlaya bilmişdir. 

Ölkədə sənaye istehsalı sahələr üzrə çox diferensialdır və kompleks xarakterə malikdir. 

Burada cəmlənmiş əsas fondları istifadə edərək və müəyyən sərmayələr cəlb etməklə bu 

müəssisələrin moderinizasiya və renovasiyalarını tətbiq edərək ölkənin daxili tələbatını 

kütləvi tələbat məhsullarına ödəmək və beynəlxalq bazarlara ucuz mal və məhsulların 

tədarükünə başlamaq olar. 

Aydındır ki, Azərbaycanda çoxsaylı, ucuz və sərbəst işçi qüvvəsi var ki, bu da dünya 

bazarının aşağı qiymətli seqmentində yer tutmaq üçün mühüm üstünlükdür. 

Lakin son zamanlar enerji resurslarının bahalaşması ilə əlaqədar dəyər rəqabət 

üstünlüklərinin itirilməsi tendensiyaları müşahidə olunur, çünki dünya və daxili qiymətlərin 

müntəzəm olaraq yaxınlaşması prosesi gedir. Bu isə istehsal xərclərinin artmasına səbəb olur 

və deməli, rəqabət üstünlüyünün itirilməsinə gətirib çıxarır. 

Qeyd edək ki, istehsal xərclərinin səviyyəsinə bütövlükdə ÜDM-in, eləcə də 

iqtisadiyyatın ayrıca sahələrinin enerji tutumu göstəricisi əhəmiyyətli təsir göstərir. Halbuki, 

aparıcı sənaye ölkələrində istehsalın enerji tutumunun azalmasına doğru güclü tendensiya 

müşahidə olunur: görülən tədbirlər nəticəsində sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə ÜDM-də 

onun payı 20%-dək azalmışdır [4]. 
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Azərbaycanda bunun əksi olan tendensiya müşahidə olunur: ölkədə enerji tutumu 30% 

artmış, sənaye istehsalında isə 39% təşkil etmişdir. Hazırda bizdə sənaye istehsalının enerji 

tutumu Yaponiya, İsveçrə və Honkonqdan 5 dəfə yüksəkdir. 

Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, dəyər rəqabət üstünlüyünün istifadəsi də təbii 

resurslar kimi, müəyyən həddə malikdir və ancaq iqtisadi artımın başlanğıcında müəyyən 

səmərə verə bilər. 

Rəqabət üstünlüklərinin üçüncü qrup amilləri uzunmüddətli perspektdə Azərbaycana 

rəqabət qabiliyyəti vəd edən yüksək texnologiyalardır. Bunlar ölkənin fundamental və tətbiqi 

elmlərinin nailiyyətlərinə söykənən və dünya analoqlarından geri qalmayan innovasiyalardır. 

Lakin bu qrup rəqabət üstünlükləri potensial xarakter daşıyır və hazırda çox zəif itifadə 

olunur. Bu fikri o təsdiqləyir ki, 50 makrotexnologiyalardan 40-na 7 yüksək inkişaf etmiş ölkə 

malikdir, bunlar dünya bazarında rəqabət üstünlüklərini təmin edən texnologiyalardır. 

Dünyanın qalan hissəsi də 3-4 makrotexnologiyaya - yüksək texnoloji məhsulun hazırlığı, 

istehsalı, satışı və servisinə sahibdir. 

Hazırda Azərbaycanın maşınqayırma sənayesində bütün texnoloji avadanlığın ¼-nin 

yaşı 20-30 ildir. İstehsal fondlarının aşınması 60%-ə yaxındır, yəni elə həddədir ki, bundan 

sonra istehsal potensialının fiziki itirilməsi və istehsal qüvvələrinin staqnasiyası baş verə bilər. 

Yüksək səviyyəli texnologiyaların istifadəsinə görə bizim ölkə hazırda Yaponiyadan 8, 

Almaniyadan isə 6 dəfə geri qalır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son onillikdə bir sıra müasir sənaye müəssisələrinin işə 

salınması nəticəsində iqtisadiyyatın texnoloji geriliyi qismən aradan qaldırılır. Sumqayıt, 

Mingəçevir, Şirvan və digər şəhərlərdə salınan Texnoloji parklar və məhəllələr, habelə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində aparılan islahatlar ölkə iqtisadiyyatının rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsində dönüş yarada bilən tədbirlərdir. 

Nəticə. Dünya iqtisadiyyatında Azərbaycanın rəqabət statusunu aşağıdakı nəticələrə 

görə kafi qiymətləndirmək olar: 

 beynəlxalq əmək bölgüsündə Azərbaycanın ixtisaslaşması təbii xammal mənbəyi 

rolunu yerinə yetirməkdən ibarətdir və bu heç də yaxşı strateji perspektivlər vəd etmir; 

 göstərilən ixtisaslaşma “dünənki günün” rəqabət üstünlüyünə söykənir; təbii 

ehtiyyatların bolluğu və ucuz işçi qüvvəsi ölkənin texnoloji inkişafına yönəldilməlidir. 

 Deməli, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın dünya bazarına çıxması və orada müəyyən 

seqmentə sahib olması üçün yeganə yolu iqtisadiyyatın köklü modernizasiyası, bu əsasda 

BƏB-də ixtisaslaşmasının dəyişməsi və potensial rəqabət üstünlüklərinə yiyələnməsindən 

keçir. 
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