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XÜLASƏ 

Ümumdünya (beynəlxalq) ticarət sistemi keçmiş əsrin 90-cı illərin ortalarında meydana 

gələn bir sistemdir. Bu, beynəlxalq səviyyədə əmək bölgüsü və milli komponentləri 

özündə birləşdirən beynəlxalq ticarətin ticarət-siyasi tənzimlənməsinin çoxtərəfli ticarət 

sistemi əsasında inkişaf etmiş bütün ölkələrin qarşılıqlı ticarət əlaqələrindən ibarət olan 

bir sistemidir.2 Dünya ticarət sisteminin əsas predmeti olan beynəlxalq ticarət əhalinin 

rifah səviyyəsinə böyük təsir göstərərək hər bir ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol 

oynayır. Bu, əhalinin ehtiyaclarını ödəməyə imkan verir, habelə ölkənin daxili inkişafını 

stimullaşdırır. Eyni zamanda, beynəlxalq ticarət nəticəsində bazarda rəqabət daha da 

genişlənir, hansı ki, qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Bir sözlə, beynəlxalq 

ticarət nəticəsində mal və xidmət bazarlarının genişləndirilməsinə imkan yaranır.  

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində əsas prinsipi müqayisəli üstünlük anlayışı təşkil edir. 

Müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsinin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin faydalarını 

göstərməkdir. Hər bir ölkə digər ölkələrə nisbətən daha potensiallı olduğu sahələrdə 

ixtisaslaşaraq faydalanır. Hər ölkə müqayisəli üstünlüyə malik olduğu məhsulun bir 

hissəsini ixrac etməli və bunun əvəzinə istehsalında nisbətən əlverişsiz bir mövqedə 

olan məhsulu idxal etməlidir. Buna görə də müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsi azad ticarət 

üçün güclü bir arqumenti təmin edir. Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən, dəstək 

arqumentlərini sadə bir şəkildə izah etmək mümkündür: ölkələr arasında ixtisaslaşma və 

sərbəst mübadilə iştirakçılar üçün daha yüksək gəliri təmin edir.  

Bir ölkənin beynəlxalq ticarətə açıq olması nəticəsində onun daha yüksək gəlir əldə 

etməsi əlbəttə ki, ölkədəki hər bir ailənin və ya fərdin bu faydanı ala biləcəyi demək 

deyil. İdxalat rəqabətindən təsirlənən istehsalçı qrupları hər hansı dərəcədə zərər 

çəkəcək. İnsanların istehsal etdikləri məhsulları digərləri tərəfindən daha ucuz istehsal 

etmək imkanı varsa, həmin insanların öz işlərini itirmək riski də vardır. Lakin buna 

baxmayaraq, müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsinin tərəfdarları bu qrup insanların xüsusi 

maraqlarının milli maraqlarla üzləşməməli olduğunda israr edirlər, bununla belə idxal 
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zamanı yaranan rəqabətdən müvəqqəti qorunmaq üçün mümkün tədbirlərin 

görünməsinə qarşı çıxmırlar. 

 

Açar sözlər: beynəlxalq ticarət, müqayisəli üstünlük, ixrac. 

 

GİRİŞ 

Bu məqalənin əsas məqsədi milli məhsulların potensialını öyrənmək, Azərbaycan 

iqtisadiyyatının müqayisəli üstünlüklə fərqlənən əsas sahələrini müəyyənləşdirmək, 

habelə Azərbaycan ixracının yeni, daha sərfəli istiqamətlərini müəyyən etmək və 

nəzərdən keçirməkdir.  

Bu mövzuda araşdırmanın aparılması üçün aşağıdakı vəzifələri nəzərdən keçirmək 

ehtiyacı vardır:  

- Müqayisəli üstünlük və ticarət əlaqələri mövzusunda müvafiq iqtisadi nəzəriyyələri 

öyrənmək; 

- Ölkə hökumətinin qəbul etdiyi mövcud qanunvericiliyi, dövlət səviyyəsində qəbul 

olunan proqramları, strategiyaları və islahatları nəzərdən keçirmək; 

- Ölkənin ticarət potensialını hesablamaq;  

- Azərbaycanın ixrac üçün hədəf məhsullarını və ölkə üçün ən əlverişli ola biləcək ticarət 

tərəfdaşlarını müəyyənləşdirmək. 

 

METODOLOGİYA 

Xarici ticarət əlaqələri sahəsində müxtəlif iqtisadi təhlillərin, xarici ticarət əlaqələri 

sahəsində milli və xarici elmi araşdırmaların və təcrübələrin, həm də müxtəlif dövrlərin 

dahi iqtisadçılarının fundamental işlərinin öyrənilməsi bu məqalənin tədqiqat 

metodologiyasının əsasını təşkil etmişdir. 

Normativ aktlar, habelə ölkənin strategiyasını, iqtisadiyyatın prioritetlərini və lazimi 

islahatların həyata keçirilməsini ehtiva edən strateji sənədlər araşdırmanın hüquqi 

əsasını təşkil edir. 

Araşdırma zamanı aşağıda qeyd olunan tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir: 

 Müşahidə - iqtisadi proseslərin real formada müşahidəsini və həqiqətdə baş 

verən faktların toplanmasını nəzərdə tutur.  

 Modelləşdirmə - sosial-iqtisadi hadisələri onların nəzəri nümunəsi (modeli) ilə 

öyrənilməsini təmin edir. Kompüterlər vasitəsilə riyazi modelləşdirmə xüsusilə 



səmərəlidir, hansı ki, ixtisaslaşma üçün ən effektiv variantı hesablamağı təmin 

edir. 

 Elmi abstraksiyalar üsulu - qiymət, pul, ucuz, bahalı və digər mücərrəd anlayışları 

və ya kateqoriyaları dəqiqləşdirmək üçün istifadə olunur. Burada, öyrənilən 

obyektin ikincil xüsusiyyətlərindən uzaqlaşmaq və lazım olan xüsusiyyətlərini 

seçmək lazımdır. 

 Analiz və sintez metodları - sosial-iqtisadi hadisələrin həm hissələrlə (təhlil), həm 

də ümumi şəkildə (sintez) öyrənilməsini ehtiva edir.  

Araşdırma zamanı yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, həmçinin, tarixi, struktur-

funksional, induksiya və deduksiya, müqayisəli təhlil, iqtisadi-statistika, iqtisadi-riyazi və 

kəmiyyət analizi metodlarından istifadə edilmişdir. 

 

TƏHLİL 

Azərbaycan Respublikası balanslaşdırılmış xarici siyasət apararaq, ölkənin mövqeyini 

qlobal miqyasda gücləndirməyə, özünü Cənubi Qafqaz regionunun ən mühüm ölkəsinə 

çevirməyə, xalqın təhlükəsiz və xoşbəxt gələcəyini təmin edən xarici mühitin 

yaradılması və qorunmasına çalışır. Azərbaycan məntiqi əsasda ikitərəfli və çoxtərəfli 

münasibətlərin qurulmasına xüsusi diqqət yetirir. 

Əvvəllər Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları MDB ölkələri idi, indi isə bu nisbət 

Avropa İttifaqının lehinə dəyişmişdir. Azərbaycan digər MDB ölkələrinə nisbətən, məhz 

Rusiya Federasiyası ilə ən böyük ticarət dövriyyəsinə malikdir. 

 

Diaqram 1: Azərbaycan Respublikasının ticarət dövriyyəsində ilk 15 tərəfdaş 

ölkələri (Min ABŞ dolları ilə) 
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Mənbə: Diaqram Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi 

internet portalından əldə olunan məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır: 

http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_44C1D3-FD03FF-A9A62A-

0678E5-8898EF-88787F.pdf 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet portalından əldə 

olunan məlumata əsasən, 2018-ci il ərzində Azərbaycanla ən yüksək ticarət 

mübadiləsinin həyata keçirən Avropa ölkələri, İtaliya, Türkiyə, Almaniya, Çexiya, 

İsveçrə, eləcə də Rusiya, İsrail, Hindistan ölkənin ən əsas ticarət tərəfdaşları kimi 

müəyyənləşdirilmişdir.  

 

Diaqram 2: Azərbaycan Respublikasının ixracatda ilk 15 tərəfdaş ölkələri  

(Min ABŞ dolları ilə) 

 

 

Mənbə: Diaqram Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi 

internet portalından əldə olunan məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır: 

http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_44C1D3-FD03FF-A9A62A-

0678E5-8898EF-88787F.pdf 

 

Ölkənin ticarət dövriyyəsində ilk tərəfdaşları olan təqribən eyni ölkələr, həmçinin, 

Azərbaycanın ixracatda əsas tərəfdaşları kimi də qeyd etmək mümkündür. Sözügedən 

diaqramların təqdim etdiyi məlumatlara əsaslanaraq belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 

Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrini əsasən inkişaf etmiş və ya güclü iqtisadi 

inkişafa malik olan ölkələrlə qurmuşdur. Sözügedən mövqeyin düzgün olub-olmadığını 
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məqalənin növbəti hissələrində aparılan müvafiq nəzəriyyəyə və hesablamalara 

əsaslanan araşdırma nəticəsində bilmək olar.  

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin əsas xüsusiyyəti ictimai həyatın 

əsas sahələrində əməkdaşlığa imkan yaradan beynəlxalq qlobal və regional təşkilatlara 

üzvlükdən ibarətdir. Ötən dövrdə bu istiqamətdə çox sayda tədbirlər görülmüşdür. 

Azərbaycan bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta 

Fondu, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və 

Asiya İnkişaf Bankına qoşulmuşdur. 

Bu günə qədər ölkədən ixrac olunan Azərbaycan məhsullarının əsas həcmini neft və 

bitumlu minerallardan əldə edilən xam neft məhsulları təşkil edir. Azərbaycanın əsas 

gəlirini təmin edən iqtisadiyyatın bu sektorunun payı ümumi ixracın 80,78% bərabərdir. 

Yuxarıda göstərilən neft məhsullarına əlavə olaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək 

inkişaf etmiş energetika sektoru digər növ neft məhsulları, təbii qaz və elektrik enerjisini 

ixrac etməyə imkan verir. Adı qeyd olunan məhsulların hər biri 2.68%, 7.71% və 0.34% 

təşkil edərək hamısı bir yerdə ümumi ixracın 91.51% bərabərdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, son illər ərzində ölkənin iqtisadi gücünü göstərən amillərdən biri kimi ölkənin elektrik 

enerjisi sektorunda mühüm ixracatçı kimi formalaşmasıdır. Yeni nəsil gücünün 

yaradılması, infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsi artıq Azərbaycanı elektrik 

enerjisi sahəsində mühüm ixracatçıya çevirmişdir. Azərbaycan artıq Rusiya, İran, 

Gürcüstan və Türkiyə kimi ölkələrlə elektrik enerjisinin alqı-satqısı və mübadiləsini 

həyata keçirir. 

Ümumi ixracatın qalan 5.79% iqtisadiyyatın aqrar, kimya və mədən sahələrinə aiddir. 

Xüsusilə, meyvə, tərəvəz, plastik, pambıq, alüminium, qara metal, kimyəvi məhsullar, 

şəkər, bitki yağları və heyvan yağı, spirtli və spirtsiz içkilər, çay və digər yerli 

məhsulların əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır. Yuxarıda göstərilməmiş digər sahələrdə 

istehsal olunan bütün növ mal və xidmətlər ümumi ixracın qalan 2,70% təmin edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, sözügedən kəmiyyət göstəricilərinin hamısı Dövlət Gömrük 

Komitəsinin məlumatları əsasında toplanaraq ölkənin 2018-ci ilin ixracını əks etdirir. 

Yuxarıda göstərilən yerli məhsulların xarici alıcılar üçün əhəmiyyəti aşağıdakı amillərlə 

izah olunur: 

- Enerji resursları ilə yüksək təminat; 

- Təbii mühitin və iqlim zonalarının müxtəlifliyinin unikallığı; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisinin geoloji quruluşunun mürəkkəbliyi; 

- Dövlət dəstəyi; 



- Əhalinin sosial-mədəni adət-ənənələri və s. 

Ölkən ixracatının hazırkı vəziyyəti nəzərdən keçirildikdən sonra belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, ölkədən ixrac olunan məhsulların çox az hissəsi əlavə dəyərə malik 

məhsullardan ibarətdir. Əlavə dəyər – malların bazarda tamamlanması, emalı və təşviqi 

prosesi zamanı məhsulun dəyərinə əlavə olunan məbləğdir.  

Sözügedən anlayış xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunda məşhurdur, bununla belə 

mineral və digər təbii ehtiyatların emalı zamanı da istifadə olunur. Hal-hazırda, bu 

məhsullar bir çox ölkələr üçün istehsal və ixrac nəticəsində aşağıdakı üstünlüklərdən 

irəli gələrək getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir: 

- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində əhəmiyyətli rola malik ola biləcək yeni iqtisadi 

fəaliyyətin ortaya çıxması; 

- əhalinin məşğulluq səviyyəsi və dövlət büdcəsinə vergi gəlirlərinin artırılmasına gətirib 

çıxaran yeni iş yerlərinin yaradılması;  

- istehsalın inkişafı üçün stimul yaradan rəqabət mühitinin yaradılması və s. 

Bundan əlavə qeyd olunmalıdır ki, əlavə dəyərə malik olan məhsulları istehsal edən 

istehsalçıların özləri də bu məhsulun genişləndirilməsində maraqlıdırlar. Lakin bu 

proses müvafiq investisiya, avadanlıq, kadr və istehsalın digər amillərini tələb edir. 

Məlumdur ki, zamanla fərdi gəlir artdıqca, qidaya olan tələbat da dəyişir, və istehlakçılar 

xammal məhsullarına daha az məbləğ və vaxt xərcləyir və proporsional şəkildə daha 

çox keyfiyyətli qida alırlar ki, bu da əlavə dəyərli məhsullara tələbatın artmasına gətirib 

çıxarır. 

Məlum olduğu kimi, 6 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev iqtisadiyyatın 11 sektorunun milli iqtisadi perspektivlərini əhatə edən 

strateji yol xəritəsini təsdiqləyib. Milli iqtisadi perspektivlər üçün strateji yol xəritəsi 

qısamüddətli, orta müddətli və uzunmüddətli perspektivləri əhatə edir və 2016-2020-ci 

illər üçün iqtisadi inkişaf konsepsiyasını, fəaliyyət planını, 2025-ci il üçün uzunmüddətli 

perspektivləri və 2025-ci ildən sonra olan perspektivləri nəzərdə tutur. Bu, yalnız iqtisadi 

məqsəd və prinsipləri deyil, hər bir region üçün qlobal tendensiyalar, 360 dərəcə iqtisadi 

diaqnostika və hazırkı vəziyyətin SWOT təhlili, görülməsi lazım olan tədbirlər, zəruri 

investisiyalar və əsas göstəriciləri əhatə edir. Bu sənəd, gələcəkdə qarşısının alınması 

məqsədilə neft qiymətlərinin kəskin azalması nəticəsində baş vermiş böhranların nəzərə 

alınması ilə yanaşı, ölkənin yenilənmiş ticarət siyasətinin formalaşmasında da vacib rol 

oynayacaqdır. Həmçinin, dünya bazarlarına çıxışın genişləndirilməsinə, ticarət 

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə, ticarətin açıqlığı, yüksək sürətli genişzolaqlı 



şəbəkə vasitəsilə elektron ticarət daxil olmaqla elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və 

müasir kommunikasiyanın istifadəsi, mövcud və yeni hökumətlərarası ticarət sazişləri, 

habelə Azərbaycan şirkətlərində beynəlxalq standartların və sertifikatların istifadəsi 

sayəsində 2025-ci ilədək ölkənin regional ticarət mərkəzi kimi mövqeyinin 

gücləndirilməsinə xidmət edəcəkdir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, müəyyənləşdirilmiş məqsədlərə nail olmaq 

məqsədilə ixrac üçün nəzərdə tutulan hədəf məhsullar və hədəf ticarət tərəfdaşlarının 

tapılması zəruridir. Bu baxımdan ən yaxşı üsullara istinad olunaraq bazarın və ölkənin 

ticarət potensialının təhlilini aparmaq vacibdir. Müqayisəli üstünlüklərə əsaslanan iki 

mühüm ticarət nəzəriyyəsi mövcuddur: Ricardo nəzəriyyəsi və Hekşer-Ohlin nəzəriyyəsi 

(H-O). Bir sözlə, əsas ticarət nəzəriyyələrinin proqnozları nisbi qiymətlər anlayışına, yəni 

tələb və təklif faktorlarının yaratdığı ölkələr arasında nisbi qiymətlərdəki fərqlərə 

əsaslanan müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsinə əsaslanır.  

Müqayisəli üstünlüyü hesablamaq üçün xüsusi bir formula mövcuddur. Ölkənin "güclü" 

sektorlarının ixracın faktiki axınlarını təhlil etməklə müəyyənləşdirilməsi ideyası Lizner 

tərəfindən təklif olunmuşdur, lakin prosedur Bela Balassa tərəfindən təkmilləşdirildiyi və 

məhşurlaşdırıldığı üçün həmin göstərici Balassa indeksi kimi tanınır. Faktiki ixrac 

axınları ölkənin güclü sektorlarını ortaya qoyduğu üçün həmin indeks, həmçinin, aşkar 

müqayisəli üstünlük (RCA – Revealed Comparative Advantage) kimi tanınır. Məsələn, 

bir çox ölkə avtomobil istehsalı və ixracı ilə məşğul olur. "A" ölkəsinin avtomobil 

sənayesində güclü olub-olmadığını öyrənmək üçün Balassa bildirib ki, avtomobil 

ixracının ölkənin ümumi ixracındakı payını onun ümumdünya ixracatdakı payı ilə 

müqayisə etmək lazımdır. Daha konkret olaraq, əgər "RCAs" "s" sənayesi üçün "A" 

ölkəsinin Balassa indeksidirsə, onun hesablanması aşağıdakı kimidir: 

 

RCAs =  "A" ölkəsinin ixracatında “s” sənayəsinin payı/ 

dünya ixracatında "s" sənayəsinin payı 

 

Bu indeksin nəticəsindən irəli gələn qayda aşağıdakı kimidir: 

1. RCA>1 olarsa, məhsul (sənaye) müqayisəli üstünlüyə malikdir; 

2. RCA<1 olarsa, məhsul (sənaye) müqayisəli çatışmamazlığa malikdir. 

 

Beləliklə, hər bir ölkə üçün müqayisəli üstünlüyə malik və ixracatda hədəf olması zəruri 

olan məhsulları müəyyən etmək mümkündür. 



Prezident İlham Əliyev tərəfindən səsləndirilən çıxışlardan göründüyü kimi, dünyada 

“Made in Azerbaijan” bredninin təbliği, Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara 

çıxışının təmin olunması və ölkənin ixrac potensialının artırılması hökumətin qarşısında 

duran əsas vəzifələrdəndir. Xaricdə ticarət və şərab evlərinin yaradılması və ticarət 

nümayəndələrinin təyin edilməsi bu istiqamətdə atılan ən əhəmiyyətli addımlardandır. 

Bu günədək artıq Rusiya, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Mərkəzi Avropa ölkələrində 

Azərbaycanın 4 ticarət nümayəndəsi mövcuddur. Məhsullarımızın ixracı ilə yanaşı 

ixracın həcmi və coğrafiyasını genişləndirmək məqsədi ilə Belarus, Latviya, Ukrayna, 

Polşa və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrdə 7 ticarət evləri fəaliyyət göstərir. 

Ümumilikdə, ticarət və şərab evlərinin yaradılması tələbatla müəyyənləşdirilir. Xarici 

ölkələrin bazarları müntəzəm araşdırılır, ölkədə alış-veriş və ya şərab evlərinin 

açılmasının effektivliyi təhlil edilir və artıq bütün bu prosesin yekunundan sonra konkret 

qərar verilir. Ticarət evləri məhsulun dəyərinə bir başa təsir edən vasitəçilər olmadan 

malın ixracına imkan verir. 

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayevin sözlərinə görə, 2019-cu ilin sonunadək 

Azərbaycanın ticarət və şərab evləri Rusiyanın üç şəhərində, Moskva, Sankt-Peterburq 

və Yekaterinburqda da açılacaqdır. Nazir, həmçinin, Rusiyanın digər şəhərlərində də 

ticarət və şərab evlərinin açılmasının davam ediləcəyini bildirmişdir. İqtisadiyyat 

Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycanda İxrac və İnvestisiyaların Təşviqi 

Fondunun (AZPROMO) rəhbərliyinin verdiyi açıqlamaya əsasən, Çin bazarının da 

Azərbaycan üçün potensiallı olduğu üçün, orada 5 yeni ticarət evinin açılması mümkün 

ola bilər. 

Bununla yanaşı, hədəf ticarət tərəfdaşlarının seçimi zamanı digər ölkələr üçün idxal 

zamanı aşkar müqayisəli üstünlük göstəricisini nəzərə almaq lazımdır. İdxalın strukturu 

və həcmi ölkənin hasilatı və ya istehsalı zamanı zəruri resursların çatışmamazlığı və ya 

uyğunsuzluğu yaranan məhsullara tələbatını müəyyənləşdirir. Qeyd olunanları nəzərə 

alaraq elə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əraziləri ən zəif geoloji quruluşa malik olan inkişaf 

etmiş ölkələr üçün idxalın əsas payı gələcəkdə emal və daha sonra istehlak və ya ixrac 

məqsədilə xammal olacaqdır. Bu, mövcud yüksək keyfiyyətli texnologiya və çox sayda 

ixtisaslı kadrlar vasitəsilə mümkündür. 

 

YEKUN 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycandan ixrac olunan müxtəlif 

məhsullar üçün müqayisəli üstünlük göstəricisinin hesablanmasına ehtiyac duyulur. Bu, 



beynəlxalq ticarət göstəricilərinin vizual şəkildə göstərilməsi məqsədi ilə fəaliyyət 

göstərən İqtisadi Mürəkkəblik üzrə Rəsədxananın rəsmi internet portalında dərc edilən 

məlumatlar sayəsində mümkün olmuşdur. İlk növbədə, ölkədən ixrac üçün nəzərdə 

tutulan əlverişli göstəriciyə (yəni RCA>1) malik olan məhsullarının aid olduğu sahələrə 

diqqət yetirilməlidir: 

1. Heyvan dəriləri: RCA = 4.19; 

2. Mineral məhsullar: RCA = 2.58; 

3. Heyvan və bitki mənşəli məhsullar: RCA = 1.57; 

4. Silahlar: RCA = 1.03 

İqtisadiyyatın aşağıdakı 3 alt-sahəsinin müqayisəli üstünlük göstəricilərinin 1-dən az 

olduğuna baxmayaraq, gələcəkdə ixracatda onların da rolunu artırmaq imkanı yarana 

bilər, hansı ki, müvafiq strategiyanın inkişafından asılıdır: 

1. Tərəvəzlər: RCA = 0.78 

2. Tekstil: RCA = 0.6 

3. Metallar: RCA = 0.59 

Sözügedən portal, həmçinin, Azərbaycanın ayrı-ayrı məhsullarının əsas göstəricilərini, o 

cümlədən RCA-ni təqdim edir. Aşağıdakı cədvəldə aşkar müqayisəli üstünlüyün ən 

yüksək nisbətinə malik olan ölkənin ixrac etdiyi bəzi məhsullar göstərilir: 

 

Cədvəl 1: Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan və ən yüksək aşkar 

müqayisəli üstünlüyə (RCA) malik olan ilk 15 məhsul 

  

№ İxrac olunan məhsullar RCA 

1 At və öküz dəriləri 30,9 

2 Qablaşdırıcı paketlər 20,40 

3 Xam neft və bitumlu minerallardan əldə edilən neft 

məhsulları 

16,9 

4 Qaz halında təbii qaz 13,6 

5 Mis bağlayıcılar 10,70 

6 Gips 8,95 

7 Qoyun dəriləri 8,62 

8 Tərəvəz şirəsi 7,53 

9 Etilen, propilen, bütilen, butadien 7,46 

10 Gil  7,31 



11 Bordür  7,21 

12 Rəngli at və öküz dəriləri 6,92 

13 Halogenlər 6,39 

14 Böyük dəmir boruları 6,13 

15 Asiklik spirtlər 5,21 

Mənbə: cədvəl İqtisadi Mürəkkəblik üzrə Rəsədxananın rəsmi internet portalından əldə 

edilən məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir:  

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/aze/#Exports (2017) 

 

Yuxarıda təqdim olunan sahələr üzrə göstəricilər, habelə cədvəldən göründüyü kimi, 

Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsullar arasında ən yüksən aşkar müqayisəli üstülüyə 

malik olan məhsullar əsasən xammal şəklində kənd təsərrüfatı məhsulları və mineral 

ehtiyatlar, eyni zamanda dövlətin ayırdığı xərclərlə dəstək verilən hərbi silahlardır. Qeyd 

olunan rəqəmlər bu məhsulların ölkənin ümumi ixracında yüksək payı ilə yanaşı, onların 

dünya bazarında yüksək tələbata malik olduğu səbəbindən dünya ixracatının xarici 

mallara nisbətən böyük payı ilə müəyyən edilir. Ölkənin xammal məhsullarının ixracında 

yüksək potensialını nəzərə alaraq, ölkəyə daha çox gəlir təmin etmək məqsədilə onların 

əlavə dəyər yaradan son məhsula çevrilməsi vacibdir. 

Beləliklə, müqayisəli üstünlük bütün dünyada ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün əsas amili 

təşkil edir. Bu konsepsiya, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının əsas prinsipidir, hansı ki, 

bütün mümkün ticarət maneələri, o cümlədən tariflərin azaldılmasında maraqlıdır və 

bütün üzv ölkələr arasında ən sərfəli ticarət axını təmin etməyə çalışır. Bu baxımdan 

Azərbaycanın milli iqtisadi maraqları nəzərə alınmaqla bu quruma daxil olması ölkənin 

ticarət potensialının genişləndirilməsi və inkişafında müsbət rol oynaya bilər. 

Azərbaycan, eləcə də yanacaq və xammal məhsullarının ixracında yüksək potensiala 

malik olan digər ölkələr üçün ixracat zamanı ən sərfəli tərəfdaşlar məhz inkişaf etmiş, 

eləcə də zəif geoloji struktura və əlverişsiz iqlim şəraitinə malik olan ölkələrdir. Buradan, 

həmçinin, əks fikir irəli gəlir: həmin ölkələr, zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün maşınqayırma, 

elektronika və radio mühəndisliyi daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə istehsal olunan son 

malların sərfəli ixracatçısı ola bilər.Bu nəticə ondan irəli gəlir ki, zəif iqtisadi inkişafda 

olan ölkələrin əksəriyyəti təbii xammal üçün tələbatlarını ödəyə bilirlər, çünki bu sahə 

onlar üçün ən əlverişli hesab olunur. Bu xüsusda, onlarda istehsalatda və ya inkişaf 

etmiş ölkələr tərəfindən verilən "ən yaxşı" son məhsulların satın alınması üçün kifayət 

qədər resursların olmadığından irəli gəlir. Beləliklə, inkişaf etməkdə olan və üçüncü 



dünya ölkələri öz tələbatlarını nisbətən az nüfuza malik olan və ən əsası ucuz 

məhsullarla təmin edəcəklər. Bu qaydanın tətbiqi, istehsalı 2018-ci ildə başlanan yeni 

Azərbaycan Xəzər avtomobillərinin ixracı üçün mümkün ola bilər. 
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