
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №6- 2015 

216 

 

         ӘLİYEVA N. A. 

 AzTU, "İqtisadi nəzəriyyə və xidmət sahələrinin"  

İqtisadiyyatı kafedrasının baş müəllimi 

 

AZӘRBAYCANDA QEYRI-NEFT SEKTORUNUN ӘSAS İNKİŞAF İSTİQAMӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi-  qeyri-neft sektorunun əsas inkişaf istiqamətlərinin  tədqiqi 

Tədqiqatın əsas metodologiyası  -   analiz və ümumiləşdirmə 
Tədqiqatın nəticələri-- qeyri-neft sektorunun inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri-  mövcud aktual problemlərin geniş tədqiqi və əsaslandırılması tələb 

olunur. 

Tədqiqatın  paktiki əhəmiyyəti -  qeyri-neft sektorunun fəaliyyətinin tənzimlənməsi  üzrə proqramların 
tərtibində mənbə kimi istifadə oluna bilinməsi 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi --  qeyri-neft sektorunun əsas  inkişaf istiqamətləri 

müəyyənləşdirilmiş  , iqtisadiyyatın müvafiq sektorunun effektivliyinin artırılmasına yönəldilmiş elmi 
baxımdan əsaslandırılmnış  təkliflər  verilmişdir 

Açar sözlər: bazar rəqabəti, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabətqabiliyyətlilik göstəricisi, xalq 

təsərrüfati, iqtisadi tənzimləmə, iqtisadi resurslar. 
 

GİRİŞ 
Son dövrlər ərzində neft-qaz  sahəsində  əldə 

olunmuş uğurlu nəticələr ölkə iqtisadiyyatına, onun 

tərəqqisinə geniş imkanlar yaratmış, iqtisadi sa-

hələrin  davamlı olaraq inkişafına səbəb olmuşdur.  

Neft-qaz sektoru, son illər  qeyri-neft sek-

torunun inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatında davamlı  inkişafın  ən baş-

lıca səbəbi  yerli və xarici investisiyalar hesabına 

olmuşdur.   Məsələn,  Azərbaycan üzrə cəlb edil-

miş investisiya axınları  2001-ci ilə qədər neft-qaz 

sektoruna və bununla əlaqəli  infrastruktur layihə-

lərinin həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. Məhz 

bu baxımdan da qeyri-neft sektorunun inkişafı 

müəyyən dövr  ləngimiş, hər iki sektorda iqtisadi 

artımın eyni olmaması qeydə alınmışdır. 

 Nəzərə almaq lazımdır ki, 2001-2014-ci illəri 

əhatə edən dövr ərzində qeyri-neft sektorunun 

inkişaf tempi neft-qaz  sektoruna nisbətən daha 

sürətlə artmış, qeyri-neft sektoruna yönəldilən 

investsiyaların həcmi getdikcə artmışdır. Bu sahə-

nin  inkişafında  neft-qaz sektoru üzrə  maliyyə 

vəsaitlərinin daxilolmaları ilə yanaşı, inkişaf 

proqramları, infrastruktur sahələrinin  yenilən-

məsi, yerli sahibkarlığın dəstəklənməsi və müasir 

bazar münasibətlərini təmin edəcək qanunveri-

cilik bazasının yaradılması və daim yenilənməsi 

kimi  faktorlar da təsir etmişdir 

Milli iqtisadiyyatn inkişafında yeni dövr 2003-

cü ildən başlanmışdır.  Bu sahədə əldə edilmiş 

nəticələr onu  göstərir ki, milli iqtisadiyyatda qey-

ri-neft sektorunun inkişafı  indi daha  vacib hesab 

olunur.  Bu  sahədə  müşahidə olunan dinamizm 

iqtisadiyyatın  şaxələndirilməsi ilə bağlı həyata 

keçirilən  tədbirlərin düzgün istiqamətdə aparıl-

masını göstərir.  

Davamlı olaraq reallaşdırılan  iqtisadi siyasət 

nəticəsində 2003-2015-cü illər ərzində qeyri-neft 

sektorunda iqtisadi islahatların davam etdirilməsi 

daha intensiv xarakter daşımağa başlamışdır [1].  

Regionlar üzrə iqtisadi sahələrin   şaxələndirilmə-

si  və sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin istehlak 

malları ilə təchizatının gücləndirilməsi, infras-

truktur sahələrinin  yenidən qurulması ilə bağlı 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin  məqsədəuyğun ola-

raq həyata keçirilməsində   ayrı-ayrı dövlət proq-

ramları mühüm rol oynamışdır. 

 Onlara Azərbaycan Respublikası regionları-

nın sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarını, 

―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasın-

da yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf  

Dövlət Proqramını ‖ göstərmək mümkündür. 

 

Milli iqtisadiyyatın inkişafında  qeyri-neft 

sektorunun rolunun dəyərləndirilməsi 

 Qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi, yeni 

texnoloji infrastrukturların qurulması, innovasiya 

xarakterli texnologiyaların tətbiqi, rəqabətqabiliy-

yətli istehsalın genişləndirilməsi, məhsul istehsa-

lında əldə edilmiş kəmiyyət və keyfiyyət artımı 
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ölkəmizin ixrac potensialını daha da möhkəmlən-

dirmişdir. 

Azərabaycanda  ÜDM istehsalı son on il ərzin-

də 7,15 mlrd. manatdan 59 mlrd. manata  qədər 

artmışdır.  2014-cü ildə ÜDM-in həcmi 59 mlrd. 

manata olmuşdur. Onun da 81,9 faizi qeyri-dövlət 

sektorunun payına düşmüşdür. Bu sektor üzrə 

sənaye məhsulu istehsalı 9,8 faiz artmışdır.  Biz  

son illər qeyri-neft sektoru üzrə mövcud vəziy-

yətin  müsbət istiqamətdə dəyişməsini  aşağıdakı  

şəkildən də də görə bilərik.(Şəkil 1.) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın əsa-

sən neft-qaz  sektoruna xarici kapitalın cəlb 

olunması və bu sektorda güclü inkişafın əsa-

sının qoyulması, dövlətin gəlir bazasının və bir 

çox sosial-iqtisadi problemlərin həlli imkanları-

nın genişləndirilməsi  milli iqtisadiyyatın qeyri-

neft sektorunun əhəmiyyətini heç də azaltma-

mışdır. 

Milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 

məşğulluğun təmin olunması və işsizliyin mini-

muma endirilməsinin hələ də  başlıca amili ola-

raq qalmaqdadır.  Qeyri-neft sektorunun inki-

şafı yeni iş yerlərinin yaradılması,  milli iqtisa-

diyyatın dünya neft bazarının konyunkturundan 

asılılığının aradan qaldırılması, makroiqtisadi 

sabitliyin davamlılığının təmin olunması, ölkə-

də yoxsulluq səviyyəsinin əsaslı şəkildə aradan 

qaldırılması kimi sosial-iqtisadi vəzifələrin həl-

linin əsas vasitəsidir [2].  

Neft-qaz sektorunun davamlı inkişafı fonun-

da qeyri-neft sektorunun inkişafının kölgədə 

qalmaması, ümumi iqtisadi inkişaf tempinin 

əsasən neft sektorundan asılılığının yumşaldıl-

ması və iqtisadiyyatın dayanıqlı strukturunun 

təmin olunması qeyri-neft sektoru üzrə inkişaf 

strategiyasının hazırlanmasını və həyata 

keçirilməsini tələb edir.  

Ölkədə davam etdirilməkdə olan struktur 

islahatları əsasən qeyri-neft sektorunun 

inkişafına ciddi təsir göstərməkdədir. Kiçik və 

orta müəssisələrin özəlləşdirilməsinin demək 

olar ki, başa çatdırılması, bu sektorda rəqabət 

mühitinin qismən təmin olunması, biznes mühi-

tinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin görül-

məsi, biznes fəaliyyətinə lüzumsuz dövlət mü-

daxiləsinin azaldılması, vergi dərəcələrinin 

mərhələ-mərhələ aşağı salınması yolu ilə biznes 

fəaliyyətinin canlandırılması qeyri-neft sekto-

runda fəallığın artırılmasına şərait yaratmışdır.  

Struktur islahatları xüsusilə, tikinti, kənd 

təsərrüfatı, xidmət sektorunda xarici və yerli 

investisiyaların cəlb olunmasına imkan vermiş 

və bununla da həmin sahələrdə digər sahələrə 

nisbətən daha sürətli artım təmin olunmuşdur. 

Bu sahələrdə artıma istehsal üçün yaradılmış 

əlverişli şəraitlə yanaşı həmin sahənin 

məhsullarına olan mövcud daxili tələb də 

mühüm rol oynamışdır.  

Tikinti və bir sıra xidmət sahələrində olan  

sıçrayışlı artım son dövrlərdə əhalinin artmaqda 

olan gəlirləri və bunun nəticəsində əhalinin 

21,4 

25,4 

29,3 

33,2 36,0 

25,6 
27,9 

107,9% 109,4% 109,7% 110,0% 107,0% 106,0% 106,4% 

Qeyri-neft sektoru, milyard manatla 

qeyri-neft sektoru, milyard manatla əvvəlki dövrə nisbətən, faizlə 
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artan istehlak tələbi ilə bağlıdır.  Beləliklə, 

qeyri-neft sektoru üzrə  aparılan struktur dəyi-

şikliklərinin, iqtisadiyyatda artmaqda olan 

məcmu tələbin səviyyəsinin və onun struktu-

runun, habelə neft-qaz  sektorunun inkişaf 

tempinin, hökumətin fiskal qərarlarının   təsiri 

və bütün bunların yaratdıqları iqtisadi effektlər 

altında inkişaf etməkdədir. Nəticə etibarilə, 

qeyri-neft sektorunun inkişaf meyllərinin, bu 

sektorun inkişafı qarşısında duran mövcud və 

perspektiv problemlərin xarakterinin və onun 

perspektiv inkişafının tədqiqi problemə çoxas-

pektli yanaşmanı, bir çox amillərin kompleks 

araşdırılmasını tələb edir.  

Milli iqtisadiyyatda neft sektorunun sıçra-

yışlı inkişafı ilə əlaqədar olaraq real iqtisadi 

inkişafın bu sahədən tamamilə asılılığının 

aradan qaldırılması milli  iqtisadiyyatın diversi-

fikasiya olunmuş inkişafının təmin olunmasını 

tələb edir.  

Azərbaycan Respublikası müasir şəraitdə 

dünya ölkələri üçün xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi sahəsində əlverişli hesab olunur. 1994-

cü ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına 

xarici investisiyaların  cəlbi prosesi başlamış-

dır. Neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektoruna 

investisiya qoyuluşları əsasən kredit vəsaitləri 

hesabına olsa da bu sahəyə yatırılmış birbaşa 

investisiyaların da payı diqqəti cəlb edir. Qeyri-

neft sektoruna  investisiya yatırımları həm da-

xili, həm də xarici kapital mənbələri hesabına 

həyata keçirilmişdır.  

Daxili siyasi sabitliyin əldə edilməsindən 

sonra Azərbaycan iqtisadiyyatına  son illər 

xarici investisiya axını sürətlə artmış, məsələn,  

2014-ci ilin sonu üçün 11697,7 mln  ABŞ  

dolları  təşkil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycanın qeyri-neft  sektoruna qoyulan in-

vestisiyaların əksər hissəsini  xaricdən (beynəl-

xalq təşkilatlardan, kommersiya bankları və 

dövlətlərdən) bu sektorda müxtəlif investisiya 

layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə alınmış 

kreditlər təşkil edir [3]. Məsələn,  2014-cü ildə 

Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 

18542,6 mln. manat təşkil etmişdir.Vaxtı 

keçmiş borclar  2014-cü ildə  976,3 mln. manat  

olmuşdur. 2005-ci ildə  Azərbaycan iqtisadiy-

yatına 7118,5 mln. ABŞ dolları  investisiya qo-

yuluşu  məsələn, həyata keçirilmişdirsə, 2014-

cü ildə bu göstərici təqribən 4 dəfəyə qədər 

artaraq   27907,5  mln  ABŞ dolları  təşkil et-

mişdir. (Cədvəl 1,2) 
    Cədvəl №1 

2005-2014 –ci illərdə Azərbaycan  

  iqtisadiyyata kredit qoyuluşları (ilin axırına, mlyn.manat) 

İllər 2005 2009 2010 2013 2014 

İqtisadiyyata 

kredit qoyuluşları  

qısamüddətli       

 

1440,9 

913,2 

 

8407,5 

2359,9 

 

9163,4 

2567,1 

 

15422,9 

3335,4 

 

18542,6 

3931,4 

yekuna görə faizlə 

uzunmüddətli                

63,4 

527,7 

28,1 

6047,6 

28,0 

6596,3 

21,6 

12087,5 

21,2 

14611,2 

yekuna görə faizlə 36,6 71,9 72,0 78,4 78,8 

Vaxtı keçmiş 

borclar      

 

68,2 

 

303,5 

 

492,9 

 

792,8 

 

976,3 

          

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qeyri-neft sek-

toru üzrə  investisiya fəallığının  yüksəldilməsi  

Təhlillər göstərir ki,  effektiv investisiya si-

yasəti daha çox iqtisadi artımın tarazlığının tə-

min edilməsinə və tam bazar münasibətlərinə 

keçid üçün zəruri olan ilkin əsas şərtlərin 

yaradılmasına istiqamətlənməlidir. Bu cəhətdən 

iqtisadi artımın mütənasib inkişafı ilə investi-

siya fəallığının optimal mütənasibliyinin müəy-

yənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan dövləti bu məqsədlə son illər  

qeyri-neft sektorunun prioritetləri hesab edilən 

kimya, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı və başqa 

sahələrdə xarici firmalarla birgə müəssisələrin 

yaradılması istiqamətində bir çox layihələr hə-

yata keçirmişdir. Ona görə də Azərbaycan 

iqtisadiyyatında dövlət tənzimlənməsinin tələb-

lərinin nəzərə alınması olduqca vacibdir. 

Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların 

cəlb olunması əsasında daha əlverişli istehsal 
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strukturunun yaradılması bazar münasibət-

lərinin mühüm amili hesab edilir. Bundan əlavə 

xarici investisiyalar respublikamızın iqtisadiy-

yatına cəlb edilərkən onların hansı sahələrə yö-

nəldilməsindən və qoyulan xarici  kapitalın 

həcmindən asılı olaraq vergi güzəştlərinin 

nəzərdə tutulması da məqsədəuyğun olardı [4]. 

Azərbaycanda da iqtisadiyyatın təkmil  

bazar münasibətləri ilə inkişaf etdirilməsi üçün 

xarici investorların cəlb edilməsi zəruri şərtdir. 

Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması  isə bu 

prosesi sürətləndirir. Məlumdur ki, sərbəst iqti-

sadi zona xarici kapitalın hər hansı bir ölkəyə 

axınını təmin edən xüsusi təsərrüfatçılıq 

formasıdır. Belə zonaların qayda-qanunları elə 

tənzimlənir ki, xarici investorlar həvəslənsin, 

xarici müəssisələrin və müştərək firmaların sayı 

artsın, yeni iş yerləri yaransın, xarici kapital 

axını güclənsin və bütövlükdə investisiya tətbiq 

olunan ölkənin inkişafına təkan verən valyuta 

ehtiyatı qazanılsın.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişa-

fını təmin etməklə  milli iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə  yerli və xarici investisiyaların cəlb 

olunmasını stimullaşdırmaq yolu ilə investisi-

yaların  Azərbaycan iqtisadiyyatına axınını 

yönləndirmək  mümkündür. Ölkədə  həyata 

kecirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətlə-

rindən biri də əlverişli vergi muhitinin yara-

dılması vasitəsilə xarici investorların olkəyə 

cəlb olunması hesab olunur.  

     Cədvəl  №2 

2005-2014-ci illərdə Azərbaycan  iqtisadiyyatına  yönəldilən investisiyalar 

İllər 2005 2009 2010 2013 2014 

İnvestisiya qoyuluşları bütün mənbələr 

üzrə (xarici investisiyalar nəzərə 
alınmaqla):  mlyn.manat                    

 

 
6733,4 

 

 
10475,0 

 

 
14118,9 

 

 
21448,2 

 

 
21890,6 

mln.dollar                       7118,5 13033,5 17591,5 27340,0 27907,5 

Xarici investisiyalar:  

mlyn.manat                     

 

4628,5 

 

4395,1 

 

6619,7 

 

8269,3 

 

9175,6 

mln.dollar                        4893,2 5468,6 8247,8 10540,9 11697,7 

Daxili investisiyalar:  

mlyn.manat 

mln.dollar                       

 

2104,9 

2225,3 

 

6079,9                   

7564,9 

 

7499,2   

9343,7 

 

13178,9 

16799,1 

 

12715,0 

16208,8 

 

Xarici investisiyaların olkəyə cəlb edil-

məsində coxtərəfli beynəlxalq muqavilələrin 

boyuk əhəmiyyəti vardır. Xarici investisiyanın 

cəlb edilməsində maraqlı olan dovlət üçün in-

vestisiya riskini azaldan beynəlxalq muqa-

vilələrə qoşulmaq  cox zəruridir. Belə ki, qeyri-

neft sektorunun ayrı-ayrı sahələri uzrə sistemli 

şəkildə investisiya proqramları işlənməli, bun-

lar kompleks proqramlar ilə ziddiyət təşkil 

etməməlidir [5].  

 Yaxın dövrlərdə neft sektorundan alınan gə-

lirlərin qeyri-neft sektoruna yonəldilməsi üçün 

də kompleks proqramlar işlənib hazırlanmalı-

dır. Milli iqtisadiyyata investisiyaların cəlb 

edilməsi ucun əlverişli vergi muhütinun yara-

dılması respublikada aparılan vergi siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindən biri hesab olunur. 

Olkəmizdə aparılan iqtisadi siyasətin əsas 

istiqamətlərindən biri neft sektorunun inkişafı 

ilə paralel olaraq qeyri-neft sektorunun daha 

yuksək templə inkişaf etdirilməsini təmin 

etməkdən ibarətdir. Qeyd olunmalıdır ki, bu 

sahədə nəzərdə tutulan inkişaf artıq reallığa 

cevrilir. 

Ölkəmizdə real iqtisadiyyatın inkişafında 

qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir və bu istiqamətdə hə-

yata keçirilən dövlətin iqtisadi siyasəti öz bəh-

rəsini verməkdədir. Beynəlxalq maliyyə təşki-

latları, Dünya Bankı ölkəmizdə kənd təsər-

rüfatının, turizmin, informasiya-kommunika-

siya texnologiyalarının, emal sənayesinin, 

xüsusilə yüngül  sənaye sahələrinin üstün inki-

şafının dövlətin diqqət mərkəzində olmasını, bu 

sahələrin inkişafının yaxın gələcəyin başlıca 

istiqaməti olmasını zəruri hesab edirlər. 

 Onlar əhalinin geniş təlabatının ödənilməsi-

ni, rəqabətə davamlı və ixracyönümlü məhsul-

lar  istehsalının  artırılmasının vacibliyini qeyd 

etmişlər. Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək 
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olur ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkə iq-

tisadiyyatının dayanıqlı inkişafının, onun rəqa-

bətliliyinin təmin olunmasında müstəsna əhə-

miyyətə malikdir.  

 

NӘTİCӘ 

Azərbaycanda  qeyri–neft sektorunun üstün 

inkişafının əsas xüsusiyyətlərinə və ölkə iqti-

sadiyyatındakı  müsbət roluna təsir edən amillərə 

aşağıdakıları aid etmək mümkündür: innovativ 

tenologiyaların tətbiqi əsasında qeyri-neft sek-

torunun tarazılı inkişafına  və bu sahənin məhsul-

ları üzrə ixrac potensialının artmasına nail olmaq 

olar; təbii sərvətlərdən və əmək resurslarından 

səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun 

rəqabətliliyiniartırmaq olar və s..  

Son  dövrlər Azərbaycan dövləti karbohidro-

gen ehtiyatlarından əldə etdiyi gəlirlər hesabına  

milli iqtisadiyyatın  diversifikasiyası istiqamə-

tində  xüsusən,  qeyri-neft sektoru üzrə uğurlu 

tədbirlər həyata keçirməkdir. Azərbaycanda  

qeyri-neft sektorunun investisiya  qoyuluşunun 

yüksəldilməsi üzrə aşagıdakı istiqamətlərdə  

real tədbirlərin  həyata keçirilməsi məqsədə-

uyğun hesab olunur: 

 Ayrı-ayrı iqtisadi sahələr üzrə xarici in-

vestisiyaların cəlbinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, 

milli iqtisadiyyatda gəlirlərin və real yığım 

hesabına daxili maliyyə mənbələrinin genişlən-

dirilməsi, daxili investisiya qoyuluşlarının ilbəil 

artımını təmin etmək zəruridir [6]; 

 Azərbaycan  Respublikasında təbii ehtiy-

yatların xarici investorların iştirakı ilə istisma-

rını tənzimləyən vahid hüquqi-normativ baza və 

mükəmməl təşkilati-idarəetmə mexanizminin 

yaradılması və bu sahədə xarici investisiyalar 

üzrə dövlət nəzarətinin təşkili lazımdır və s. 

Azərbaycanda xarici investisiyaların qeyri-

neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi üçün 

zəngin təbii-iqtisadi resurs ehtiyyatlarına malik 

olması mühüm üstünlükdür. Bununla yanaşı, 

ölkənin müqayisəli üstünlüyə malik olduğu 

sahələrin daha da konkretləşdirilməsi və xarici 

investisiya qoyuluşlarında bu sahələrə üstünlük 

verilməsi düzgündür. Yalnız bu halda qeyri-

neft sektorunun inkişafını təmin etməklə yana-

şı, müəyyən sahələrdə yüksək beynəlxalq 

rəqabətqabiliyyətinə də çatmaq olar; 

 Qeyd olunanlar qeyri-neft sektorunun ölkə 

iqtisadiyyatındakı üstün statusunun əhəmiyətini 

təsdiq edir və onun sürətli inkişafının zəruri-

liyini göstərir. Ölkəmizin qeyri-neft sektorunun 

inkişafına maliyyə dəstəyinin daha da artırılma-

sı və bu sahəyə xarici investisiyanın cəlb edil-

məsinə əlverişli şəraitin yaradılması davamlı  

iqtisadi siyasətin əsası  kimi qəbul olunmalıdır. 
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Purpose - research main peculiarities of main directions for  development of the non-oil sector . 
Design/methodology -   analysis and synthesis. 

Finding-     definition main directions  of development of non-oil sector. 
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