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SEKTORUNUN RӘQABӘTQABİLİYYӘTİNİN YÜKSӘLDİLMӘSİNİN ROLU 

 

Xülasə 
Məqalə milli iqtisafiyyatln davamlı inkişagının təminində sənaye sektorunun rəqabətqabiliyyətinin 

yüksəldilməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Məqalədə eyni zamanda mövcud problemlər araşdırılmış, 

onların həlli istiqamətində effektiv hesab olunan təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: rəqabətqabiliyyəti, iri sənaye, sahibkarlıq, bazar iqtisadiyyatı, inhisar, milli iqtisadiyyat, 

iqtisadi  inkişaf,  iqtisadi tənzimləmə, iqtisadi islahatlar. 

 

GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikasında son illər sə-

naye sahəsində davamlı olaraq həyata keçi-

rilən məqsədəuygun islahatlar tədricən ugurlu 

nəticələr verərək bu sahədə iqtisadi inkişafa 

səbəb olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, sə-

naye sahəsi inkişaf etmiş ölkələrin milli iqti-

sadiyyatının inkişafında, iqtisadi artım tempi-

nin təmin olunmasında, ixrac potensialının 

yüksəldilməsində  mühüm rol oynayır. Qeyri-

neft sahəsinin inkişafının əsas istiqamət kimi 

seçildiyi Azərbaycan  Respublikasında da bu 

sahənin inkişaf etdirilməsi mühüm aktuallıq 

kəsb edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının, o 

cümlədən onun aparıcı sahəsi olan sənayenin 

yaxın  dövrlər ərzində inkişaf siyasəti Azər-

baycan Respublikası prezidentinin "Azərbay-

can 2020: gələcəyə baxış sosial – iqtisadi inki-

şaf konsepsiyasının hazırlanması haqqında" 

sərəncamı ilə müəyyənləşmişdir. 

 Qeyd olunan sərəncama müvafiq olaraq 

dövlət qurumları tərəfindən “Azərbaycanın 

2014-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

konsepsiyası" və onun həyata keçirilməsinin 

birinci mərhələsi kimi “2014-2018-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikası Regionlarının so-

sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” işlənib 

hazırlanmışdır. Göstərilən sərəncama və kon-

sepsiyaya əsasən 2014-2023-cü illərdə Azər-

baycan iqtisadiyyatının inkişafının əsas istiqa-

mətlərini innovasiya yönümlülük, səmərəlili-

yin və rəqabət qabiliyyətliliyin təmin edilməsi  

nəzərdə tutulmuşdur. 

MəhzAzərbaycan Respublikası prezidenti-

nin 2014-cü ilin sənaye ili elan edilməsi haq-

qında sərəncamında respublikamızda sənaye-

nin innovasiya yönümlü inkişafı, modernləş-

məsi və strukturunun mütərəqqi istiqamətdə 

təkmilləşməsi üçün tədbirlər görülməsi qarşı-

ya mühüm vəzifə kimi qoyulmuşdur.  

Məlumdur ki, 2015-cü il Azərbaycan Res-

publikası Regionlarının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 

reallaşmasının ikinci ili hesab olunur. Bu 

proqramın sənaye sahəsində qarşıya qoyduğu 

vəzifələrin yerinə yetirilməsinə başlamaq 

üçün Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2014-cü il “sə-

naye ili” elan edilmişdir. 

Ölkə prezidentinin 2014-cü il 12 mart ta-

rixli sərəncamı ilə 2014-cü ilin sənaye ili elan 

edilməsilə əlaqədar “tədbirlər planı” işlənib 

hazırlanmış və reallaşmaga başlanmışdır. 

Proqramın sənaye sahəsində qarşıya qoyduğu 

vəzifələrə əsaslanaraq demək olar ki, bütün 

cari beşillik ərzində respublikada sənayenin, 

xüsusilə onun kimya, metallurgiya, energetika 

və maşınqayırma sahələrinin inkişafı diqqət 

mərkəzində olacaqdır [1]. 2015-cü ildə bu sa-

hələrin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulmuş 

vəzifələr də bunu  bir daha təsdiq edir 

Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizin 

mərkəz və regionları üzrə fəaliyyət göstərən 

əksər sənaye müəssisələrinin istehsal xərcləri 

bazar qiymətlərini üstələdiyindən yerli məh-

sullar rəqabətqabiliyyətini itirmiş, onların ix-

racyönümlülük imkanları azalmış, əksər mü-

əssisələr isə öz fəaliyyətini dayandırmışdır. 

Müasir iqtisadi şəraitdə ölkəmiz qarşısmda 

duran ən mühüm vəzifə sənaye müəssisələri-

nin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsini tə-

min etməkdir. 

UOT: 338.1; 330/34/35; 338.26/. 28; 338.12;  338 

JEL: O10; D 41; L 60 
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Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu iqti-

sadi siyasət, eləcə də regionlarının sosial – 

iqtisadi inkişafı dövlət proqramlar və digər 

proqramlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. 

Nəticədə son dövrlər respublikamız sosial – 

iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyada aparıcı 

dövlətlərdən birinə çevrilmiş, işsizliyin və 

yoxsulluğun səviyyəsi olduqca aşağı düşmüş, 

istehsal,bölgü və mübadilə sahələrində bazar 

münasibətləri güclənmiş, güclü maliyyə - 

valyuta ehtiyatı, əlverişli investisiya mühiti 

yaranmışdır. Azərbaycan sənayesinin struktu-

runda son illər emal sənayesi, neft məhsulları 

istehsalı, kimya, metallurgiya, maşınqayırma, 

kompüter və digər elektron avadanlıqlar isteh-

salı genişlənmişdir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir 

ki, hər hansı bir ölkədə reallaşdırılan iqtisadi 

islahatlarm uğurlu, sənayenin normal fəaliy-

yəti ilə bağlıdır. 

 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkənin iqti-

sadi potensialı onun sənaye kompleksinin in-

kişaf səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Azərbaycan 

sənaye müəssisələrinin inkişafmm təmin edil-

məsi üçün mülkiyyət və təşkilati-hüquqi for-

masından asılı olmadan bütün müəssisə və təş-

kilatlara bərabər və əlverişli rəqabət mühiti ya-

radılmalı, azad rəqabət mühiti saxlanılmalı, 

yerli istehsalm inkişafı üçün əlverişli şərait for-

malaşdırılmalıdır. Dövlətin sənaye siyasəti öl-

kənin sənaye potensialmm effektiv istifadəsi və 

inkişaf etdirilməsinə yönəlməlidir. Müasir iq-

tisadi şəraitdə dövlətin sənaye siyasətinin əsas 

məqsədi beynəlxalq standartlara cavab verən 

yüksək innovasiyalı və rəqabətqabiliyətli səna-

ye kompleksinin yaradılması olmalıdır. Müva-

fiq sənaye kompleksi ölkə iqtisadiyyatının  

beynəlxalq iqtisadi məkana inteqrasiyasını, 

milli iqtisadi təhlükəsizliyi həyata keçirməlidir. 

Ümumiyyətlə, sənaye kompleksinin dövlət 

tənzimlənməsi sistemi sənaye obyekti kimi üç 

tip müəssisələrin fəaliyyət göstərməsini nəzərə 

almaqla transformasiya   olunmalıdır: yalnız bir-

başa iqtisadi metodlarla tənzimlənən özəl müəs-

sisələr; dövlətin iştirakı ilə kommersiyalaşdı-

rılmış müəssisələr; dövlətin birbaşa tabeliyində 

olan tamamilə dövlət və büdcə təşkilatları. 

Qeyd olunan müəssisələrə yanaşmada döv-

lət idarəetmə orqanlarmın əsas flınksiyaları ilk 

növbədə dövlət ehtiyaclarmm təmin olunması; 

məqsədli dövlət proqramlarımn tərtibi və real-

laşdırılması; sənaye siyasətinin prioritetlərinin 

müəyyənləşdirilməsi; sənaye kompleksinin fəa-

liyyətinin tənzimlənməsi və s. olmalıdır. Bun-

dan başqa sənaye müəssisələrinə birbaşa, dövlət 

yardımı prinsipləri yenidən araşdırılmalıdır. 

Nəzərdə tutulan dövlət yardımmı iqtisadi ba-

xımdan effektiv hesab olunan proqram və la-

yihələr əsasmda təmin etmək lazımdır [1]. 

1. Sənaye sektoru üzrə mövcud  iqtisadi 

vəziyyətin  qiymətləndirilməsi  

Son illər  Azərbaycan Respublikası üzrə  

sənayenin ümumi iqtisadi göstəricilərində cid-

di dinamik dəyişiklər qeydı alınmışdır.  Məsə-

lən, Azərbaycan Respublikasında  sənaye sek-

toru üzrə  2005-ci ildə istehsal olunmuş  məh-

sulun həcmi (cari qiymətlərlə)  9309  mln. 

Manat   olmuşdursa, 2011-ci ildə  bu göstərici 

2005-ci illə müqayisədə 3,7 dəfə artaraq  

35027  mln. manat , 2013-cü ildə isə  3,6 dəfə  

artaraq 33898 mln. manat təşkil etmişdir.  

2013-cü ildə ölkə üzrə ÜDM-in strukturun-

da  sənaye sahəsinin payı 46,3 faiz olmuşdur. 

Sənaye sektorunda  fəaliyyət göstərən müəssi-

sələrin sayı əgər 2011-ci ildə 2508 olmuşdur-

sa, 2013-cü ildə bu göstərici 1 faizə qədər ar-

taraq 2527 olmuşdur.  

2005-ci ildə  sənaye müəssisələrində çalı-

şan işçilərin  orta illik sayı və onların orta ay-

lıq əmək haqqı müvafiq olaraq 193,2 min nə-

fər  və 196,9 manat olmuşdursa , 2013-cü ildə 

bu göstəricilər 2005-ci illə müqayisədə uygun 

olaraq  2 faiz və 3 dəfə çoxalaraq 197,2 min 

nəfər və 630,8 manat olmuşdur [2]. 

Sənaye sektorunda əsas istehsal fondlarının 

dəyəri 2005-ci ildə 18225 mlyn. manat olmuş-

dursa, 2011-ci ildə bu göstərici 2,3 dəfə arta-

raq  41952 mlyn. manat  təşkil etmişdir. 2013-

cü ildə sənaye sektoru üzrə əsas istehsal fond-

larının dəyəri 53529 mlyn. manat olmuşdur k, 

bu da 2011-ci illə müqayisədə 27,5 faiz atrım-

la müşahidə olunmuşdur. 

2005-ci ildə sənaye sektoru üzrə yaranmış 

əlavə dəyərin həcmi 6190 mln. manat olmuş-

dursa, 2013-cü ildə isə 2005-ci illə müqayisə-

də bu göstərici 4,3 dəfə artaraq 26701 mln. 

manata çatmışdır. 
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2013-cü ildə sənaye sektorunda yaranmış 

əlavə dəyərin ÜDM-də payı 46,3 faiz təşkil 

etmişdir. 2005-ci illə müqayisədə 2013-cü il-

də sənaye sektorunda əsas kapitala yönələn 

vəsaitlərin həcmi 1,7 dəfə artaraq 7500 mlyn. 

manat olmuşdur.  

Sənaye sektoruna yönələn investisiyaların 

ölkə iqtisadiyyatında payı 39,6 faiz olmuşdur.  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye isteh-

salının strukturunda  2013-cü ildə mədənçı-

xarma sənayesinin payı 77,2 faiz, emal səna-

yesinin payı 16,5 faiz , elektrik enerjisi , qaz 

və buxar  istehsalı, bölüşdürülməsi və təchiza-

tı 5,6 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlən-

məsi və emalı 0,7 faiz olmuşdur. 

 2013-cü ildə sənaye istehsalının mülkiyət 

növlərinə görə strukturunda qeyri-dövlət böl-

məsinin payı isə 18,9 faiz təşkil etmişdir. Res-

publika üzrə xarici və birgə müəssisələrin payı 

2013-cü ildə sənaye sektoru üzrə 20,4 faiz 

olmuşdursa, müvafiq dövr ərzində  xarici inves-

tisiyaların strukturunda birgə və xarici inves-

tisiyalı  müəssisələrin payı 9,9 faiz olmuşdur. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, 2013-cü ildə sə-

naye sektoru üzrə birgə və xarici müəssisə-

lərin payı 20,4 faiz  təşkil etmişdir [2]. 

Aparılmış təhlillərdən də görünür ki , son 

illər üzrə sənayenin ümumi iqtisadi  göstərici-

lərində müsbət tendensiyalar müşahidə olun-

muşdur ki, bunun da əsas səbəbi dövlət səviy-

yəsində qeyri-neft sektoruna aid sahələrin in-

kişafı üzrə ciddi məqsədəuygun tədbirlərin 

görülməsi, bu sahələrin inkişaf etdirilməsinin 

əsas prioritet istiqamətlər kimi seçilməsi he-

sab olunur. Ölkə iqtisadiyyatının neft və qaz  

sahələrindən asılılıgının azaldılması mühüm 

aktuallıq kəsb edir. 

"Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" inkişaf 

konsepsiyasına uyğun olaraq yeni dövrdə iq-

tisadiyyatın innovasiya yönümlü inkişafı və mo-

dernləşməsi, strukturunun  tədricən təkmilləş-

məsi, məhsulun keyfiyyətinin və rəqabətqabiliy-

yətinin yüksəlməsi qarşıda duran mühüm stra-

teji vəzifələr kimi  təyin olunmuşdur. Sənayenin 

innovasiya yönümlü inkişafı və modernləşməsi, 

müəssisələrdə yeni texnika və texnologiyanın 

tətbiqi bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün  

zəruri hesab olunur. 

Sənaye müəssisələrinin səmərəli inkişafı 

istiqamətində  ciddi innovativ texnoloji dəyi-

şikliklər aparmadan mümkün deyil. Bu gün 

dövlət siyasətinə uyğun olaraq  sənaye sahə-

sində modernləşmə prosesində texnoloji yeni-

liklərin tətbiqində sənaye assosiasiyaları  və 

müəssisələrin fəaliyyəti, ölkə inkişafının milli 

prioritetlərindən biri kimi texnoloji yenidən 

silahlanma əsasında  sənaye istehsalının rəqa-

bətqabiliyyətinin yüksəlməsi daha çox nəzərə 

alınmalıdır [3]. Müasir iqtisadi şəraitdə sə-

naye sahəsində istehsal olunan sənaye məhsu-

lunun rəqabət üstünlüyünə nail olunmasının 

əsas vasitələri bunlar hesab olunur: 

yeni texnologiya avadanlıqları bazasında 

reallaşan müasir texnologiya; 

məhsulun istehsalı prosesində vaxt və və-

sait itgisinin minimumlaşmasını təmin edən 

müasir informasiya texnologiyası; 

məhsulun nöqsanlarının aşkara çıxarıl-

ması və onları ləğv etmək üçün çəkilən xərc-

lərin aşagı olmasını təmin edən məhsul 

keyfiyyətinin menecment sistemləri; 

yüksək keyfiyyətli məhsulun davamlı , ef-

fektiv istehsalını təmin etmək üçün müəssisədə 

çalışan mühəndis, menecer və fəhlələr üçün 

zəruri olan müasir tədris və attestasiya sistemi. 

2.Sənaye sektorunda rəqabətqabiliyyəti-

nin yüksəldilməsi məsələləri 

Azərbaycan Respublikasmda əsas məsələ-

lərdən biri də sənaye sahəsində mövcud mü-

əssisələrin rəqabətqabiliyyətinin artırılması 

üçün onların fəaliyyət göstərdikləri iqtisadi 

mühitin sağlamlaşdırılmasıdır. Qeyd olunan 

problemi həll etmədən sənaye müəssisələri 

üzrə əmtəə istehsalçılarınm normal fəaliy-

yətini həyat keçirmək  bir qədər çətindir. 

Məhz bu baxımdan da dövlətin sənaye si-

yasətinə maliyyə intizamının möhkəmləndiril-

məsi, antiinhisar siyasəti, amortizasiya, kredit, 

qiymət, vergi, büdcə və s. ilə bağlı məsələlər 

də daxil olunmalıdır. 

MDB məkanı ölkələrinin təcrübəsi göstərir 

ki, respublikamızda sənaye siyasətinin sənaye 

sahəsində mövcud müəssisələr üzrə real-

laşdırılması üçün aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilməlidir [4]: 

 mərkəz və regionlar üzrə sənaye müəs-

sisələri çərçivəsində idarəetmə sisteminin 
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təkmilləşdirilməsi (sahibkarların və menecer-

lərin hüquqlarım və məsuliyyətini müəyyən 

edən hüquqi mexanizmin və menecerlərin fə-

aliyyətinə nəzarət mexanizminin yaradılması); 

 daxili bazarda sənaye müəssisələrinin 

yerli sənaye məhsuluna olan tələbin güclən-

dirilməsi: müsabiqə yolu ilə dövlət standart-

ları; əmtəələrin reklamı; 

 bazar infrastrukturunun və lizinq xid-

mətlərinin inkişaf etdirilməsi; 

 yerli sənaye sahəsi üzrə fəaliyyət gös-

tərən istehsalçılarm fəaliyyətinin himayə lun-

masım və daxili bazarda sənaye müəssisələri 

arasmda sağlam rəqabət şəraitinin yaradılma-

smı təmin edən yüksək idxal tariflərinin for-

malaşdınlması; 

 regionlar üzrə müəssisələrin sənaye 

məhsullarmm ixrac prosesinin kreditləşdiril-

məsi və sığortalanması sisteminin təşkili; 

 müəssisələrin rəqabətqabiliyyətinin yük-

səldilməsi üçün ixracyönümlü məhsulım bey-

nəlxalq sertifikatlaşdırılmasmm təşkili və s [5]. 

Ümumiyyətlə, rəqabətqabiliyyətli səviyyəsi-

nə görə Azərbaycan sənaye müəssisələrini 

aşağıdakı kimi qruplaşdırılmaq mümkündür: 

 birinci qrupa sənayenin ixracyönümlü ha-

silat sahə müəssisələrini (neft və qaz hasilatı, 

neft emalı və s.) daxil etmək mümkündür. 

 Müvafıq qrup üzrə sənaye siyasəti ilkin 

olaraq xarici strateji investorlara yönəlir. 

 ikinci qrupa - texnoloji baxımından 

geridə qalmış, lakin daxili bazar üçün mühüm 

müəssisələr (nəqliyyat, kənd təsərrüfatı ava-

danlığı istehsal sahələr, yüngül və yeyinti 

sənayesi) daxildir. Qeyd olunan qrup üzrə sə-

naye siyasətinin əsas metodları qoruyucu id-

xal tariflərinin, eyni zamanda qeyri-tarif tən-

zimlənmələrinin tədqiqindən ibarətdir; 

 üçüncü qrupa, müasir elmi və innovativ 

texnoloji potensiala malik olan sahə müəssi-

sələri (kimya və neft - kimya, metallurgiya, 

maşnqayırma sahələri üzrə) aiddir ki, bunlar 

da tezliklə rəqabətqabiliyyətli, ixraca yönəlik 

məhsul istehsalı üçün baza yarada bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən qrup-

larm hər biri üçün dövlət yardımı, beynəlxalq 

təcrübə nəzərə almmaqla milli iqtisadiyyatm 

inkişaf səviyyəsindən, xarici investorlarm 

həcm və şərtlərindən, yüksək səviyyəli biz-

nes-planlardan asılıolaraq fərqlənməlidir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

ölkəmizdə sənaye siyäsətinin uğurla reallaşdı-

rılması üçün əlverişli iqtisadi maliyyə sistemi-

nin formalaşdırılması, müəssisələrin və vətən-

daşlarm maliyyə vəsaiti hesabina  sənayepo-

tensialmm modernləşdirilməsini stimullaşdıra 

bilən liberal kredit və vergi rejimlərinin yara-

dılması üzrə tədbirlər reallaşdırılmalıdır. 

Sənaye  müəssisələrinin  inkişafı  üzrə nə-

zərdə tutulan siyasətin ən mühüm elementi 

olan xarici ticarət fəaliyyəti sahəsində strateji 

məqsəd ixracın strukturunun elm tutumlu, 

müasir innovasiyalı məhsullarm xeyrinə (bura 

yüngül və yeyinti sənayesinin, aqrar sənaye 

kompleksinin son məhsulunım ixracmın 

artırılması da daxildir) təkmilləşdirilməsindən 

ibarət olmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində əsas pri-

oritet milli iqtisadiyyatın  ayrı-ayrı sahələrinin 

üstünlüklərindən istifadə etməklə, ölkənin 

dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasını re-

allaşdırmaqdır. 

Mərkəz və regionlar üzrə texnoloji modern-

ləşmə nöqteyi-nəzərdən hal-hazırda ölkənin sə-

naye müəssisələrinin təchiz olunmasında əsaslı 

fərqlər vardır. Qeyd olunan fərqi aradan qaldır-

maq üçün ölkəmizdə qabaqcıl dünya ölkələrinin 

müasir innovasiyalı texnologiyalardan istifadə 

təcrübəsi təhlil edilməli və müsbət cəhətlər 

öyrənilməli və tətbiq olunmalıdır.  

Azərbaycan sənayesinin inkişaf səviyyəsi-

nə görə ümumdünya bazarında mövcud olan 

rəqabət mübarizəsinə geniş miqyasda inteqra-

siya olunması üçün onun  sənaye sektoru üzrə 

texnoloji bazası tamamilə müasirləşməlidir. 

Bunun üçün  aşağıdakı istiqamətlərdə davamlı 

olaraq tədbirlər görülməlidir:  

sənaye müəssisələri üzrə köhnəlmiş ava-

danlıqları dövriyyədən çıxarmaq, yeni yüksək 

texnologiyalı avadanlıqların sürətli amortiza-

siyasını təmin etmək və bu sahədə müəssisə-

lərin hüquqlarını genişləndirmək; 

əsas kapitalın fəal hissəsi olan yüksək 

texnologiyalardan əldə olunan  gəlirləri vergi-

lərdən azad etmək; 

vergi investisiya kreditlərindən geniş isti-

fadə etmək. 
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Müasir iqtisadi şəraitdə sənaye sektorunda 

modernləşmənin istiqamətlərini və əsas priori-

tetlərini düzgün formalaşdırmaq üçün ciddi 

araşdırmalar aparmaq zəruridir. Bu zaman döv-

lət tələbatlarını təhlil etmək lazımdır ki, sə-

nayedən nə tələb olunduğu, ilk növbədə onun 

potensialı müəyyənləşsin. Digər tərəfdən sənaye 

müəssisələrinin, şirkətlərin tələbatlarını təhlil 

etmək, onların effektiv inkişafına mane olan 

əsas problemləri araşdırmaq və bu problemlərin 

həlli yollarını tapmaq vacibdir [6].  

Azərbaycan sənaye sektorunun kompleks 

modernləşməsi proqramı üçün ilk növbədə 

dövlət proqramı və dövlət dəstəyi zəruridir. 

Bununla əlaqədar bazar sisteminin optimal 

inkişafı və mövcud dövlət tənzimləmə siste-

minin yenidən formalaşması məsələləri aktual 

hesab olunur və aparılan islahatların intensiv-

ləşməsini tələb edir. Dövlətin əsas  məqsədi 

milli  iqtisadiyyatda (xüsusən, sənaye sek-

torunda) rəqabət mühitini yaratmaqdır ki, bu 

da öz növbəsində  şirkət və müəssisələrdə da-

ha yeni texnologiya və metodlar tətbiq etmək-

lə öz rəqabət üstünlüyünü artırmaq marağını 

formalaşdırır. Qeyd olunanlara ilk növbədə 

vergi siyasəti, dövlət tənzimlənməsi, biznes 

təhlükəsizliyi və intelektual mülkiyyətin mü-

dafiəsini təmin edən tədbirlər aiddir. Belə hal-

da şirkətlər öz inkişafı üçün yüksək texnolo-

giyalı layihələri inamla maliyyələşdirirlər və 

bu proses öz növbəsində birbaşa modernləş-

məyə kömək edir. 

Sənayenin modernləşməsi və inkişafı, şəhər-

lərin sənaye yönümdən  inkişafı məhsuldar qüv-

vələrin səmərəli yerləşməsi və inkişafının, əha-

linin həyat və mədəni-texniki səviyyəsinin yük-

səldilməsinin çox mühüm şərtidir. Bu baxımdan 

şəhərlərin sənaye baxımdan inkişafına dövlət 

tərəfindən həmişə böyük diqqət yetirilir [6]. 

Müasir iqtisadi şəraitdə milli iqtisadiyyatın 

inkişafının ağırlıq mərkəzinin qeyri-neft sek-

torunun üzərinə keçirilməsi onun qarşısına 

yeni tələblər qoyur. Belə ki, milli iqtisadiyya-

tın neft-qaz ixracından, neft fondundan asılılı-

ğı azaldılmalı, dövlət büdcəsinin formalaşma-

sında, büdcəyə vergi toplanmasında isə qeyri-

neft sektorunun faizlə payı yüksəldilməlidir. 

Bu isə qeyri-neft sektorunun (xüsusən, sənaye 

sektorunun) innovasiya yönümlü inkişafını, 

səmərəliliyinin, istehsal olunmuş məhsulun 

keyfiyyətinin, rəqabətqabiliyyətinin 

artırılmasını və bütövlükdə qeyri-neft sektoru-

nun özünü maliyyələşdirmə sisteminə keçmə-

sini artıq zəruri edir. 

Qeyd edək ki, digər postsovet məkanı ölkə-

ləri kimi 1995-ci ilin yanvarında imzalanmış 

Uruqvay Sazişindən sonra keçən illər ərzində 

Azərbaycan Respublikası ÜTT-na müşahidəçi 

statusunda qəbul olunmuşdur. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, ÜTT-naüzv qəbul olunan öl-

kələrin sənaye sektoru üzrə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrinin ixrac bazarlarına, xüsusən, 

Avropa bazarlarına sərbəst çıxışı təmin olu-

nur. Məhz bu baxımdan Azərbaycan Respub-

likasının ÜTT-na daxil olması üçün milli iq-

tisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və xarici iqti-

sadi fəaliyyətinin tənzimlənməsi yönümündə 

müvafiq təşkilatm sazişlərinə uyğun olaraq, 

xüsusən, sənaye sektoru üzrə bir sıra qanunve-

ricilik aktları, beynəlxalq standartlar, texniki 

reqlamentlər kimi normativ sənədlərin qəbul 

olunması məqsədəuygundur. 

 

NӘTİCӘ 

Aparılmış təhlillər göstərir ki, yaxın pers-

pektiv dövr üçün milli sənaye sahəsinin rə-

qabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinin ən mü-

hüm prioritetləri aşagıdakılar hesab olunur: 

 regionlar üzrə kiçik və orta sahibkarlıq 

timsalmda sənaye müəssisələri üzrə istehsal 

və elmi-texniki potensialm, infrastrukturun 

saxlanması və inkişafım təmin edən şəraitin 

formalaşdırılması; 

 sənaye müəssisələri üzrə struktur dəyi-

şikliklərin dinamizmi üçün əlverişli şəraitin 

formalaşdırılması; 

 sənaye müəssisələrinin istehsal etdiyi 

əmtəə və xidmətlərə olan tələbatlar təmin 

edilməsi; 

 yeni innovativ texnologiyalara malik 

sənaye müəssisələrinin yaradılmasının stimul-

laşdırılması və s. 

Sənaye siyasətinin əsas vəzifəsi sənaye 

müəssisələrinin effektivliyini, istehsal olun-

muş məhsullarmm daxili və xarici bazarda rə-

qabətqabiliyyətini artırmaqdan, o cümlədən 

onu daim inkişaf etdirməkdən ibarət olmalı-

dır. Ölkə üzrə sənaye sektoru çərçivəsində 
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TƏMİNİNDƏ SƏNAYE SEKTORUNUN RƏQABƏT-

QABİLİYYƏTİNİNYÜKSƏLDİLMƏSİNİN ROLU 
 

struktur islahatları məhsul həcminin ümumi 

artımmda hasilat sahələrinin payının azal-

masmı və bununla yanaşı emal sahələrinin xü-

susi çəkisinin artırılması zərurətini şərtlən-

dirir. Nəzərdə tutulan strateji vəzifə zəruri xa-

rici və daxili investisiyalarm cəlb edilməsi he-

sabma yaxın perspektiv dövr ərzində reallaş-

dırıla bilər. 

 

ӘDӘBİYYAT SİYAHISI 

1.Bayramov. Ə. N. Düşünülmüş siyasət və 

ugurlu islahatlar ölkəmizi regionun güc mər-

kəzinə çevirir, /Xalq qəzeti, Bakı, Azərbaycan 

nəşr., 21.12.2014, səh.3 

2.Azərbaycanın statistik göstəriciləri-2014, 

Bakı, Səda, 2014, s.447-487 

3. Nadirov A. “Müstəqil Azərbaycan iqti-

sadiyyatının inkişaf məsələləri”, Bakı, Elm, 

2001, 451 s. 

4.Кузьмин Д.В. Национальная конку-

рентоспособность, глобальная нестабиль-

ность и макроэкономическое равновесие, 

Москва, Наука, 2010, 222 с.  

5.Бабашкина А.М. Государственное регу-

лирование национальнойэкономики. Моск-

ва: Финансы и Статистика, 2004, 480 с.  

6.Vəliyev E.X. Azərbaycan Respublikasın-

da qeyri-neft sektorunun inkişafının iqtisadi 

problemləri. Bakı, 2003, 133 s. 

 

Мехдизаде М. M. 

Старший преподаватель  Аз.ГЭУ 

Роль повышения конкурентоспособности промышленного сектора в  обеспечении 

устойчивого развития национальной экономики 

 

Резюме 

Статья посвящена роль повышения конкурентоспособности промышленного  сектора  в 

обеспечении устойчивого развития национальной экономики. В статье также  были рас-

смотрены имеющиеся проблемы, выдвинуты  предложения и рекомендации по их реше-

нию. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, крупная промышленность, предпринима-

тельство, рыночная экономика, монополия, национальная экономика, экономическое раз-

витие, экономическое регулирование, экономические реформы. 

 

Mehdizade M. M.  

Head teacher of ASEU 

The  role of improving competitiveness of the industrial sector to provide sustainable 

development of the national economy 

 

Резюме 

The article is dedicated to the role of improving competitiveness of the industrial sector for 

providing sustainable development of the national economy. As well as the article was consid-

ered some current problems and was given recommendations and suggestions to solve them. 

Key words: competitiveness, major industry, entrepreneurship, market economy, monopoly, 

national economy, economic development, economic regulation, economic reforms. 

 

Daxil olub:    18.09.2015 

Rəy verib:      i.f.d Mustafayev A. M. 

 


