
 

 

AMEA İqtisadiyyatİnstitutu                                    «ELMĠ ӘSӘRLӘR»  - №1- 2016 

79 

 

ӘSGӘROV R. E. 

   Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

  Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı 

E-mail: rashad_askerov81@mail.ru 

 

QEYRĠ-NEFT SӘNAYESĠNDӘ SAHĠBKARLIĞIN RӘQABӘTQABĠLĠYYӘTĠLĠYĠN 

 MAHĠYYӘTĠ VӘ ġӘRTLӘRĠ 

 

Xülasə  
Tədqiqatın  məqsədi- qeyri-neft sektorunda sahibkarlığın idarəolunmasının təkmilləşdirilməsinə 

rəqabətqabiliyyətliliyin təsirini araşdırmaqdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat zamanı sosial elmlərin (iqtisadiyyat və idarəetmə əsaslı) geniş 

tətbiq edilən kompleks tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir. Bunlardan statistik təhlil, kontent analiz, 

müqayisəli təhlil, sxematik təsvir metodu və ekspert təhlili metodlarını göstərmək olar.  

Tədqiqatın nəticələri- Qeyri-neft sənayesində sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının 

hazırlanması zamanında istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri- statistik məlumatların  məhdudluğu. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - nəzəri-praktiki əhəmiyyəti kimi tədqiqat materiallarından Azərbaycan 

sənayesinin qeyri-neft sektorunda sahibkarlığın idarə olunmasının təkmilləşdirilməsində nəzəri və praktik 

baxımdan istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi- Tədqiqat işinin yeniliyi əsas etibarilə onun unikal nəticələrindən 

və tədqiqat metodlarından  ibarətdir. 

Açar sözlər:qeyri-neft sənayesi, sahibkarlıq, rəqabətqabiliyyətlilik, investisiyalar, texnologiyalar. 

 

GĠRĠġ 

Azərbaycan iqtisadiyyatında son illər neft 

sektorunun payı azalmaqda, qeyri-neft sektoru-

nun payı isə durmadan artmaqdadır. Son bir ne-

çə ildə həyata keçirilən dövlət siyasəti nəticə-

sində Azərbaycan iqtisadiyyatı qismən də olsa 

şaxələndirilib və qeyri-neft sektorunun sürətli 

artımı təmin edilib.  Ancaq qeyri-neft sənayesi-

nin ÜDM-də payı hələ də 5% ətrafında dəyişir 

və bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin təkmil-

ləşdirilməsinə ehtiyac duyulur. Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının “İqtisadi inki-

şaf və dövlət” adlanan 15-ci maddəsində qeyd 

edilir ki, “Azərbaycan dövləti bazar münasibət-

ləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inki-

şafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat 

verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və 

haqsız rəqabətə yol vermir”. “Azad sahibkarlıq 

hüququ” adlanan 59-cu maddəsinə əsasən isə 

“hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz 

imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından 

sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları 

ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya 

qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fə-

aliyyət növü ilə məşğul ola bilər”. 

 

Qeyri-neft sənayesində sahibkarlığın rə-

qabətqabiliyyətliliyin mahiyyəti 
Son illər ərzində qeyri-neft sektorunda iq-

tisadi islahatların davam etdirilməsi, innovativ, 

bilik iqtisadiyyatının formalaşması, idxaldan 

asılılığın azaldılması, gündəlik tələbat malları 

ilə özünü təminetmə, ölkənin ixracının şaxə-

ləndirilməsi, həmçinin yerli resurs və xam-

malla işləyən və ixrac qabiliyyətli məhsullar 

istehsal edən sənaye komplekslərinin yaradıl-

ması, rəqabətədavamlı məhsul istehsalının, 

eləcə də, dövlət əhəmiyyətli müəssisələrin fə-

aliyyətinin dəstəklənməsi, biznes mühitinin əl-

verişliyinin artırılması, xarici və yerli investi-

siyaların cəlb edilməsi, özəl müəssisələrin fə-

aliyyətinə dəstək verilməsi, özəl sektorun inki-

şafını təşviq edən və rəqabət mühitini tək-

milləşdirən institutlara diqqətin artırılması, 

ölkə sahibkarlarının işgüzar əlaqələrinin inki-

şafı istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb. 

Bir çox ölkələrdə qeyri-neft sənayesində 

sahibkarlığın dövlət siyasətini formalaşdıranlar 

rəqabətliliyi adətən milli iqtisadi siyasətin 

məqsədi kimi irəli sürürlər. Lakin onlar arasın-

da buna necə nail olmaq məsələsində də fikir 

müxtəlifliyi mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar isə 
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əksinə olaraq bu anlayışın özü haqqında, qismən 

rəqabətliliyi təşviq edən siyasətlər (valyutanın 

dəyərsizləşdirilməsi, “strateji” sənaye siyasəti, 

və s.) səbəbindən şübhəli olduqlarını bildirirlər. 

Burada əsas çətinlik elmi ədəbiyyatlarda bəhs 

olunan rəqabətlilik anlayışının müxtəlif izahının 

olmasıdır. Rəsmi siyasətləri formalaşdıranlar 

rəqabətliliyi iş, imkan və çiçəklənmə kimi məq-

sədlərlə əlaqələndirdikləri halda, rəqabətliliyə 

verilən izahlar adətən ümummilli iqtisadi göstə-

ricilərlə dolayı əlaqələndirilmiş olur. Praktikada, 

siyasətçilərin rəqabətlilik haqqında fikirləri 

müxtəlif olur. Bir tərəfdən, rəqabətlilik yüksək 

həyat standartlarına səbəb olan keyfiyyətlərlə 

(məsələn, İsveç məhz rəqabət qabiliyyətli oldu-

ğuna görə inkişaf etmiş ölkədir) əlaqələndirilir, 

digər tərəfdən isə inkişafa gətirib çıxaran məkan 

və resurs amilləri ilə (məsələn, Çin özünün key-

fiyyətli və ucuz işçi qüvvəsinə görə rəqabətqa-

biliyyətlidir) əlaqələndirilir. 

Əslində rəqabətliliyin izahı birbaşa iqtisadi 

göstəricilərlə əlaqəlidir və milli rifahı müəyyən-

ləşdirən bütün faktorları, xüsusilə inzibati siya-

sət və biznes təcrübələrini, özündə ehtiva edir. 

Rəqabətlilik, sadə izahla, bir işçi qüvvəsinə 

düşən gözlənilən məhsul səviyyəsidir. Bu izah 

həm yüksək məhsuldarlığa nail omağı, həm də 

mümkün olan işçi qüvvəsini hərəkətə keçirməyi 

nəzərdə tutaraq çiçəklənməyə gətirib çıxara 

biləcək rəqabətliliyi əhatə edir. Porter 90-cı 

illərdə yazdığı yazılarında daha çox mikro-

iqtisadi faktorlara köklənərək göstərir ki, bu 

faktorlar məcmu məhsuldarlığı və rifahı artırır. 

Makroiqtisadi izahlarda isə milli və regional 

iqtisadi göstəricilərdəki təcrübə və strukturun, 

habelə institutsional quruluşun önəmi önə çə-

kilir. Bunlar isə öz növbəsində milli biznes mü-

hitini formalaşdırır.(1, s.76) 

Qeyri-neft sənayesi üzrə sahibkarlıqda rəqa-

bətlilik anlayışı bəzi hallarda ümumi məlum 

məqsədlərə çatmaq vasitəsi kimi başa düşülsə 

də, digər tərəfdən bu anlayışın xüsusi iqtisadi 

nəticələrə - iş yerləri yaratmaq, ixrac potensialı-

nı artırmaq və birbaşa xarici investisiya (BXİ) 

cəlb etmək kimi - gətirdiyi düşünülür.  

Rəqabətqabiliyyətlilik üzərində gedən müza-

kirələr üç ideya üzərində toplandı – bazar payı, 

xərclər və məhsuldarlıq. Məsələn, 1980-ci il-

lərdə güclənən Yaponiya-ABŞ rəqabəti ərəfəsin-

də rəqabətlilik azxərclilik və bazar payına sahib 

olmaq kimi qavranılırdı. “Bir ölkə yalnız di-

gərinin itkisi hesabına qazana bilər“ fikrinə ina-

nılırdı. Rifah haqqında isə düşünülürdü ki, apa-

rıcı bazar payına sahib olmaq üçün dövlət yar-

dımı hesabına yüksək miqyas effektinə sahib ol-

maq lazımdır. Digərləri isə rəqabətliliyi yerləş-

mənin xərci ilə əlaqələndirirdilər. Bütün bu fikir 

fərqlilikləri səbəbindən Porter və həmkarları rə-

qabətlilik anlayışı üzərində yenidən müzakirələr 

açaraq onu sərvət və iqtisadi dirçəliş yaradan bir 

anlayış kimi qiymətləndirdilər (2, s.6). 

Qeyri-neft sənayesi üzrə sahibkarlıqda rə-

qabətlilik yuxarıda qeyd edildiyi kimi, həm də 

iş qüvvəsinə sahib olan bir şəxsin istehsal edə 

biləcəyi gözlənilən məhsul səviyyəsidir. Bu 

yanaşma imkan verir ki, biz rəqabət-qabiliyyət-

lilik şərtləri və sırf demoqrafik amilləri fərqlən-

dirə bilək. Ona görə də bu izah məhsuldarlıq 

anlayışını genişləndirir və milli rifahı artıran 

bütün faktorları özündə əhatə edə bilir. (3, s.4) 

Bu cür izahı rəhbər tutaraq biz potensial işçinin 

müəyyən siyasətlər çərçivəsində məhsuldarlığı-

na təsir edən geniş və müxtəlif amilləri müəy-

yənləşdirə bilərik. Bunları adətən makro-iqti-

sadi və mikro-iqtisadi rəqabətlilik kimi qruplaş-

dırırlar. Bu tədqiqat işində daha çox makro-iq-

tisadi amillər nəzərdə tutulduğundan diqqət da-

ha çox həmin istiqamətə ayrılacaqdır. Həmçi-

nin, qeyd olaraq, nəzərə almaq lazımdır ki, sa-

hib olunan maddi resurslar məhsuldarlığı azalt-

mır, rifahı artırır və siyasətlər vasitəsilə dəyiş-

dirilə bilməz. 

Makro-iqtisadi rəqabətlilik institutlar, siya-

sətlər və ictimai məhsula investisiyalar kimi 

ümumən iqtisadiyyat üçün konteksti müəyyən-

ləşdirən çərçivə ilə əhatələnir. Sosial infrastruk-

tur və siyasi institutlar məhsuldar iqtisadi fə-

aliyyətlərin baş tutduğu geniş mühiti müəyyən-

ləşdirir. Araşdırmalara görə institutlaşma və 

rifah arasında uzunmüddətli bir əlaqə mövcud-

dur.  Buraya hüququn aliliyi, mülkiyyət hüqu-

qunun qorunması, idarəetmənin keyfiyyəti və 

korrupsiya səviyyəsi daxildir. Həmçinin təhsil, 

səhiyyə, ictimai təhlükəsizlik də sosial infras-

trukturun tərkib hissələridir. Makro-iqtisadi 

rəqabətliliyin digər aspektləri – monetar və 

fiskal siyasət – daha çox ictimai müzakirələrin 

diqqətində olur. Lakin bunların qısa müddətli 
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dövrdə aydın təsiri gözə çarpsa da, uzun müd-

dətli dövrdə rifahla əlaqəsi zəifdir. Çünki mo-

netar və fiskal siyasətlərin keyfiyyəti arasındakı 

fərq elə institutsional keyfiyyətlə izah olunur. 

Həmçinin “yaxşı” və ya “pis” monetar və fiskal 

siyasətləri müəyyənləşdirmək də çətindir. Aşağı 

inflyasiya və ya dövlət borcu kimi amillərin 

uzun müddətli dövrdə məhsuldarlığı və inkişafı 

zəiflədəcəyini və rəqabətqabiliy-yətliliyə təsiri-

ni ölçmək lazımdır. Eyni cür qeyri-müəyyənlik 

dövlət xərcləmələri ilə də bağlı ortaya çıxır. 

Hökumətin “ölçüsü” əslində heç də vergilərin 

necə yığılması və büdcənin necə xərclənməsin-

dən önəmli deyil.  

Digər amillərə misal olaraq bildirmək olar 

ki, məsələn, əmək bazarındakı siyasətlər də 

mikro-səviyyədə şirkətlərin məhsuldarlığını və 

eləcə də işçi qüvvəsinin hərəkətliliyini müəy-

yənləşdirir. Həmçinin, ticarət və investisiyalar 

vasitəsilə beynəlxalq rəqabətə açıqlıq da dövləti 

yerli məhsuldarlığı artırmağa, ən məhsuldar 

yerli sənayeləri genişləndirməyə, xaricdən daha 

aparıcı bilik və texnologiyalara çıxış əldə et-

məyə və yerli firmaları daha güclü rəqabət tə-

zyiqinə öyrətməyə imkanlar yaradır. 

Qeyri-neft sənayesi üzrə sahibkarlıqla bağlı 

bir çox tədqiqatlar coğrafi amilləri və yer-

ləşməni də rəqabətlilik üçün önəmli hesab edir. 

Belə ki, ölkənin coğrafi mövqeyi onun ticarət 

əlaqələrinə birbaşa təsir edir. Ölkənin ərazisi 

cəlb edə biləcəyi BXİ-yə də təsirsiz ötüşmür. 

Yerləşmənin investisiya cəlb edə bilmə qabiliy-

yətinə təsiri barədə də geniş müzakirələr apa-

rılır. Bu zaman istehsal amillərinin xərcləri ki-

mi amillər nəzərə alınır. Sonda qeyd etmək la-

zımdır ki, rəqabətli dövlət o dövlətdir ki, sahib 

olduğu resursları daha yaxşı biznes mühiti ilə 

təkmilləşdirir. Təbii resurslar kimi sərvətlərin 

ümumi məhsulda müsbət effekti var, onlar həm 

də siyasi institutlara və iqtisadi siyasət seçim-

lərinə mənfi təsir də göstərə bilir. (4, s.9) 
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Mənbə:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 
 

Qlobal Rəqabətlilik Ġndeksinin bütün əla-

qəli istiqamətlər üzrə göstəriciləri 
Rəqabətqabiliyyətlilikdən və onun dəqiq nə-

zəri çərçivəsinin müəyyən edilməsindən danı-

şarkən Dünya İqtisadi Forumunun hər il hazır-

ladığı hesabata nəzər salmamaq mümkün deyil. 

Dünya İqtisadi Forumu illik rəqabətqabiliy-

yətlilik hesabatları yayımlayarkən rəqabətqa-

biliyyətli iqtisadiyyatın 12 sütun göstəricisini 

önə çəkir. Hesabatda rəqabət qabiliyyətlilik öl-

kə miqyasinda götürülür və “ölkənin məhsul-

darlıq səviyyəsini müəyyənləşdirən instituların, 

siyasətlərin və faktorların cəmi” (WEF, 2013) 

nəzərdə tutulur (5). Aşağıdakı sxemdə Qlobal 

Rəqabətlilik İndeksinin bütün əlaqəli  üzrə gös-

təriciləri verilmişdir. 

İstehsal amillərinə 

əsaslanan iqtisadiyyatlar 

Effektivliyə əsaslanan 

iqtisadiyyatlar 

İnnovasiyaya əsaslanan 

iqtisadiyyatlar 

 

 

 

11. Biznes təkmili 

  12. İnnovasiya 

İnnovasiya və mükəmməllik 

faktorlarıgöstəriciləri 

 

1.İnstitutlar 

2.İnfrastruktur 

3. Makroiqtisadi mühit 

4. Səhiyyə və ilkin təhsil 

 

 

5.  Ali təhsil və təlim 

6. Mal-əmtəə səmərəliliyi 

7.  Əmək bazarı effektivliyi 

8. Maliyyə bazarı inkişafı 

9. Texnoloji hazırlıq 

10. Bazarın miqyası  

Səmərəlilik artırıcı 

altgöstəriciləri 
əsas tələb altgöstəriciləri 

Qlobal rəqabətlilik indeksi 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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Həmin 12 sütuna qısa nəzər salsaq hər biri-

nin rəqabətqabiliyyətliliyin nə olduğunu və ona 

hansı təsirlərinin olduğunu aydın görmək olar. 

1) İnstitutlar – institutsional mühit fərdlərin, 

firmaların və hökumətlərin sərvət yarada bilə-

cəyi hüquqi və inzibati çərçivə ilə müəyyənləş-

dirilir. İnstitutlar investisiya qərarlarına, isteh-

salın təşkilinə, cəmiyyətdə gəlirlərin bölgüsünə 

və xərc siyasətlərinə təsir göstərir. Azadlıqlar, 

bürokratiya, korrupsiya, hədsiz tənzimləmələr, 

ədalətsizlik, inamsızlıq kimi bir çox məsələlər 

də insitutsional quruluşdan çox asılı olur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ictimai institutlarla yanaşı, 

özəl institutlar da milli iqtisadiyyatın rəqabətqa-

biliyyətlilində önəmli rol oynayır. 

2) İnfrastruktur – ekstensiv və səmərəli 

infrastruktur iqtisadiyyatın effektiv davamiyyəti 

üçün önəmli zəmin yaradır və iqtisadi fəaliy-

yətin və ayrı-ayrı sektorların yerləşməsinə təsir 

göstərir. Yaxşı qurulmuş insfrastruktur region-

lararası məsafəni azaldır, inteqrasiyanı geclən-

dirir və bazarları bir-birilə aşağı xərclə əlaqə-

ləndirməyə yardımçı olur. Yol-nəqliyyat, rabitə, 

elektik, telekommunikasiya kimi sahələr məhz 

infrasturkturun özək sahələri hesab olunur. 

3) Makroiqtisadi mühit – makroiqtisadi 

mühitin sabitliyi biznes üçün önəmli olduğun-

dan bu ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının rəqa-

bətqabiliyyətliliyi üçün də əhəmiyyətlidir. Mak-

roiqtisadi gərginlik və qeyri-sabitlik iqtisadiy-

yatı zəiflədir, hökumətlər effektiv xidmət gös-

tərə bilmir və monetar və fiskal siyasətlərdə ya-

ranan boşluqlar biznes tsiklinə təsir edərək 

rəqabət mühitinə əngəllər törədir. Əgər inflya-

siya yüksək və dəyişkən olarsa müəssisələr ef-

fektiv fəaliyyət göstərə bilmir.  

4) Səhiyyə və ibtidai təhsil – Sağlam işçi 

qüvvəsi ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi və məh-

suldarlığı üçün önəmlidir. Zəif səhiyyə sistemi 

iş ehtiyyatlarının zəifləməsinə, nəticə etibarı ilə 

sektorlara investisiya mühitinə təsir göstərir. İb-

tidai təhsil isə hər bir işçinin keyfiyyət gös-

təricilərini artırdığından ölkədə işgüzar mühiti 

inkişaf etdirir. Uzunmüddətli dövrdə resursların 

bölgüsü və hökumət siyasətində ən önəmli mə-

sələlərə çevrilirlər. 

5) Ali təhsil və təlimlər – hazırki qloballaşan 

iqtisadi sistemdə ali təhsilli və təlimlərdən keç-

miş işçi qüvvəsinin dəyər yaratmaqda və isteh-

sal prosesində artan rolu danılmazdır. Bunlar 

iqtisadiyyatın davamlılığına və adaptivliyinə 

təsir göstərir.  

6) Səmərəli əmtəə bazarı – səmərəli əmtəə 

bazarı olan ölkələr daha yaxşı məhsullar isteh-

sal etməyə, xidmət və istehsal sektorlarının 

uğurlu inkişafına nail olmağa daha yaxın olur-

lar. Onlar həmçinin həmin əmtəələrin bazarda 

səmərəli ticarətinə də nail olurlar. Sağlam rəq-

abət məhsuldarlığa və bazar səmərəliliyinə bir-

başa təsir göstərir. Ən uğurlu variantlardan biri 

biznesə  hökumət müdaxilələrinin ən az olma-

sını tələb edən əmtəə mübadiləsi reallaşan mü-

hitdir. Bu həm də beynəlxalq ticarətdə özünü 

doğrultmaqdadır. 

7) Səmərəli əmək bazarı – iqtisadiyyatda iş-

çi qüvvəsinin bölgüsünü təmin etmək və iş 

üçün təşəbbüskarlıq yaratmaq üçün əmək ba-

zarının durumu çox önəmli amildir. Bu həmin 

bazarın keyfiyyətliliyi, adaptivliyi, və sosial as-

pektləri ilə müəyyən olunur. Əmək bazarı qa-

biliyyətli işçi qüvvəsi üçün cəlbedici olmalı və 

ölkəni investisiyalar üçün əlverişli etməlidir. 

8) Maliyyə bazarının inkişafı – son dövrlər-

də baş verən iqtisadi tənəzzül hadisələri də gös-

tərir ki, güclü və effektiv maliyyə sektoru iq-

tisadi aktivlik üçün mərkəzi rol oynayır. Ef-

fektiv maliyyə sektoru vətəndaşların yığdıqları 

və eləcə də xaricdən gələn resursların ən səmə-

rəli istifadəsi üçün zəmin yaradır. Maliyyə ba-

zarının inkişafı biznesin və fərdlərin maliyyə 

resurslarına əlçatanlığı və nəticə etibarilə məh-

suldarlığın artımına gətirib çıxarır. Güclü bank 

sektoru, istiqraz bazarı, vençur kapital və digər 

maliyyə məhsulları özəl sektorun inkişafı üçün 

həyati əhəmiyyətlidir. 

9) Texnoloji hazırlıq – hazırki dövrdə tex-

nologiyalar rəqabət və çiçəklənmə üçün artan 

önəmə sahibdir. Bu sütun milli iqtisadiyyatların 

sektorlarının texnoloji yeniliklərə sahib olması 

və onların sənayenin inkişafında istifadəsinin 

göstəricisidir. İKT və innovasiyalar istehsal 

prosesinin səmərəliliyini artırır və rəqabət qa-

biliyyətliliyi artırır. 

10) Bazarın həcmi – daha geniş bazarlar 

miqyas effekti amilinə görə məhsuldarlığına tə-

sir göstərir. Qlobal iqtisadi sistemdə xüsusilə 

kiçik ölkələr üçün geniş bazarlara daha asan 

çıxış imkanı da təqdim etməkdədir. Avropa 
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Birliyi və ya digər inteqrasiya bloklarının 

təcrübəsində bu sütunun önəmi göz önündədir. 

11) Biznes mədəniyyətinin yetişkinliyi – 

sözsüz ki inkişaf etmiş və təcrübəli bizneslər 

əmtəə və xidmətlərin istehsalında daha effektiv 

metodlar tətbiq tməkdə öncül mövqeyə sahib 

olurlar. Buraya ölkədə biznes şəbəkələrinin 

keyfiyyəti ilə yanaşı firmaların əməliyyatları və 

strategiyaları da aiddir. Klasterlərin və coğrafi 

bağlılıqları olan sektorların daha yüksək sə-

mərəliliyi, biznes imkanlarına və innovasiyalara 

daha geniş çıxış imkanları isə rəqabətqabiliy-

yətliliyinə müsbət təsir göstərir. 

12) İnnovasiyalar – bunlar nou-hoular, tex-

noloji yeniliklər və tədqiqat və inkişaf layihələ-

rini özündə birləşdirərək yuxarıda qeyd olunan 

sütunların daha da səmərəli və rəqabətqabiliy-

yətli iqtisadiyyata töhfə verməsinə əlavə dəstək 

qatır. İnnovativ iqtisadiyyatlar maliyyə, əmtəə 

və əmək bazarına müsbət təsir edir, siyasət və 

strategiyaların daha effektiv tətbiq edilməsinə 

şərait yaradır və beləcə ümumi iqtisadiyyatın 

rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəldir. Milli iqtsa-

diyyatın sahib olduğu iqtisadi amillərdən asılı 

olaraq dünya ölkələrinin timsalında müxtəlif 

nümunələr mövcuddur ki, resurslarla zəngin 

olan ölkələrin resurs qıtlığı yaşayan ölkələrə 

nisbətən hansı fərqli inkişaf xəttlərinin oldu-

ğunu aydın şəkildə təhlil edib müvafiq nəticələr 

əldə etmək mümkün olsun.  

Müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdən Azərbay-

can da resurslarla zəngin bir ölkə kimi milli 

iqtisadi inkişafa nail olmağa çalışarkən qarşısı-

na çıxa biləcək problemlər və çətinlikləri göz 

önünə alaraq müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə diq-

qət yetirməyə çalışmışdır. Əsas məqsəd isə qey-

ri-neft sahələrinin inkişafı ilə iqtisadi diversi-

fikasiya və ixrac diversifikasiyaya nail olmaq 

olmuşdur. Qeyri-neft sənayesi üzrə sahibkarlıq-

da rəqabətlilik ölkənin ümumi makroiqtisadi 

rəqabətlilik potensialı ilə üzvi şəkildə bağlıdır. 

 

NӘTĠCӘ   

Qeyri-neft sənayesində sahibkarlığın inkişafı 

sahəsində dövlət məqsədlərinə uyğun olaraq 

sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ-

hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, bu sahədə 

dövlət tənzimləməsinin səmərəliliyinin artırıl-

ması, regional sahibkarlığın maliyyə təminatı-

nın təkmilləşdirilməsi, məqsədli dövlət maliy-

yələşməsi və alternativ maliyyə mənbələrinin 

aktivləş-dirilməsi, qeyri-neft sənayesi sahibkar-

lığının uzunmüddətli maliyyəyə çıxış imkanla-

rının artırılması, sahibkarlar üçün kreditlərin 

sığortalanması mexanizminin formalaşdırılması 

atılması zəruri olan addımlardır. Azərbaycanda 

qeyri-neft sənayesinin sahibkarlıq modeli rəqa-

bət, məhsuldarlıq, effektivlik, tənzimlənən ba-

zara adaptasiya, tam tətbiq edilən korporativ 

standartlar və güclü liderlik komponentlərinin 

harmoniyalı bir sistemi olmalıdır. Qeyri-neft 

sektorundakı kiçik və orta sahibkarlığın maliy-

yələşməsi institutlarının və daha çox  innovativ 

layihələri dəstəkləyən fondların yaradılması son 

dərəcə mühümdür. 
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QEYRi-NEFT SƏNAYESİNDƏ SAHİBKARLIĞIN 

RƏQABƏTQABİLİYYƏTİLİYİN MAHİYYƏTİ VƏ 

ŞƏRTLƏRİ 

 
Аскеров Р. Э., Докторант 

Академии Государственного Управления при 

 ПрезидентеАзербайджанской Республики 

Сущность и условия конкурентоспособности предпринимательства в ненефтяной 

промышленности 

 

Резюме 

 

Цель исследования – изучить роли конкурентоспособности  по совершенствованию 

управления предпринимательства в не нефтяном секторе . 

Методология исследования – во время исследования были использованы широко приме-

няющиеся комплексные методы исследования социальных наук. В качестве примера можно 

показывать статистические анализы, контент-анализы, сравнительные анализы, методы схе-

матического описания и методы анализа экспертов. 

Результаты исследования - могут быть использованы во время подготовки государст-

венных программ в связи с развитием предпринимательства в не нефтяной промышленности.  

Ограничения исследования - отсутствие статистических данных. 

Практическая значимость исследования – материалы исследования могут быть исполь-

зованы в качестве теоретической и практической значимости по совершенствованию управ-

ления предпринимательства в не нефтяном секторе промышленности Азербайджана с теоре-

тической и практической точки зрения. 

Оригинальность и научная новизна исследования - научная новизна исследования в 

основном состоит из его уникальных результатов и методов исследования. 

Ключевые слова: ненефтяная промышленность, предпринимательство, конкурентоспо-

собность, инвестиции, технологии. 
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Essence and conditions of competitiveness of business in non-oil industry 

 

Summary 

Purpose of the research – investigation competitiveness role on the improvement of business 

management in the non-oil sector of industry. 

Methodology of research - during the study there were used the widely implemented compre-

hensive research methods of social sciences (economics and management based). As an example 

may be shown statistical analysis, content analysis, comparative analysis, methods of schematic 

description and analysis methods of experts. 

Results of the research - may be used during the preparation of the state programs related to the 

development of entrepreneurship in the non-oil sector. 

Limitations of the study - lack of statistical datas. 

The practical significance of the study - materials research can be used as the theoretical and 

practical importance on the improvement of business management in the non-oil sector of industry 

in Azerbaijan from the theoretical and practical points of view. 

Originality and scientific novelty of the research – the scientific novelty of the research is 

consist of its unique results and research methods. 

Key words:non-oil industry, business, competitiveness, investments, technologies. 
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