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Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabililiyyətliyi və qeyri-neft sənayesinin 

inkişafı 

 

Xülasə 

     Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında rəqabətqabiliyyətlilik və onun əsasında 

qeyri-neft sektorunun inkişafı ən əhəmiyyətli perioritetlərdən biri hesab olunur. Məqalədə, 

ölkədə iqtisadi inkişafın nəticələri əks olunaraq, bu fonda rəqabətqabililik səviyyəsi tədqiq 

olunur və bu baxımdan idxal-ixrac əməliyyatlarında milli məhsulların inkişaf səviyyəsi 

qiymətləndirilir. Həmçinin, bu məhsulların istehsalı ilə bağlı qeyri-neft sənayesinin inkişaf 

zərurəti əsaslandırılır. 

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, rəqabətqabiliyətliliyi, qeyri-neft sənayesi 

 

Giriş 

     Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı artıq ölkə daxilində və xaricində ciddi müzkirə 

eidlir və bu müzakirələrdə müsbət meyllər açıq etiraf olunur. Ölkədə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi strategiya müasir dövrün reallıqlarına uyğun 

davam etdirir və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu sahədə mühüm  nailiyyətlər əldə 

edilməkdədir. Xüsusilə də regional inkişaf proqramları, inkişaf konsepsiya və strategiyaları 

artıq qeyri-neft sektorunun inkişafına müsbət zəmin yaratmaqdadır. Bu mühüm amil isə, 

iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasında, idxal-ixrac əməliyyatlarının müsbət 

baxımdan dəyişməsində önəmli rol rol oynamaqdadır. Lakin, bütün bu kimi müsbət meyillərlə 

yanaşı mövcud sahədə həliini gözləyən problemlər də qalmaqdadır. 

İqtisadi inkişafda və qeyri-neft sektorunda baş verən inkişafın nəticələri 

      Azərbaycanda son on ildə demək olar ki, bütün sahələrdə kifayət qədər uğurlar 

qazanılmış, sosial-iqtisadi imkanlar artmış, ölkə transmilli layihələrin təşəbbüskarı və əsas 

iştirakçısı kimi çıxış etmişdir. Müasir tələblərə cavab verən infrastukturun yaradılması, ən 

yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin fəaliyyətə başlaması, sahibkarlığın 

dəstəklənməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycanın dünyada nüfuzunun daha da 

artmasına, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə, əhalinin həyat səviyyəsinin 

davamlı olaraq yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur.  

       Ölkədə son illərin nəticələri göstərir ki, orta illik iqtisadi artım 12,9 faiz təşkil etmiş, və 

bu uğur dünyada ən yaxşı nəticələrdən biri kimi qeydə alınmışdır. Belə ki, ÜDM-in həcminə 

görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında 40 pillə irəliləmiş və 2003-cü ildəki 106-cı yerdən 

66-cı yerə yüksəlmişdir. Yeri gəlmişkən, son illər ərzində qazanılmış sosial-iqtisadi 

nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq reytinq agentliklərinin hesabatlarında da öz əksini tapmışdır. 

Belə ki, “Dünya rəqabətqabiliyyətliyi 2013-2014” hesabatında Azərbaycan MDB ölkələri 

arasında ilk sırada qərarlaşmşdır. Dünyanın nüfuzlu reytinq agentlikləri “Fitch”, “Moodys” və 

“Standard and Poors” Azərbaycanın investisiya səviyyəli kredit reytinqini bir daha 

təsdiqləmişlər. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə isə, Azərbaycan 

iqtisadiyyatı dünya miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 39-cu yerdədir. Yeri gəlmişkən, 

ötən il Davos İqtisadi Forumunun Bakıda keçirilməsi də məhz Azərbaycanın iqtisadi 

uğurlarına verilən yüksək qiymətin, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun 

göstəricisidir. 
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      Mövcud müsbət inkişaf meylini son dövrün makroiqtisadi göstəriciləri də də sübut 

etməkdədir. Belə ki, 2014-cü ildə ölkədə ÜDM-in real artım tempi 2,8% təşkil etmiş və cari 

qiymətlərlə 59 milyard manat olmuş, adambaşına düşən ÜDM-in həcmi isə 6264 manat təşkil 

etmişdir. Azərbaycanın son dövr ərzində qeyri-neft sektorunda 36 milyard manatlıq əlavə 

dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 61,4%-i sosial və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür. 2014-cü ildə ölkə iqtisadiyyatının 

qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7% 

artmışdır. Qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi əvvəlki ilin 

müvafiq dövrünə nisbətən 3,9 faiz bəndi artaraq 61% təşkil etmişdir. Həmin dövrdə ölkə 

iqtisadiyyatında yaradılan əlavə dəyərin artımı tamamilə qeyri-neft sektorunun hesabına baş 

vermişdir (2; 3). Qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində əlavə dəyər istehsalının artım tempi 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən yüksək olmuşdur. Qeyri-neft ÜDM-nin artımına ən 

böyük müsbət töhfəni tikinti sahəsi (1,9 % bəndi) və sosial və digər xidmətlər sahəsi (1,4%) 

vermişdir. 

ÜDM istehsalı və qeyri-neft sektorunun dinamikası (2014-cü il) 

 
       http://www.economy.gov.az 

      

      Sənaye sahəsində son ildə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 

(ümumi buraxılış) 31,9 milyard manat təşkil etmişdir. Özəl bölmədə istehsalın həcmi sənaye 

məhsulunun 79,5 faizini təşkil etmişdir. Ümumi istehsalın 92,4 faizi sənaye mallarının 

(əmtəələrin) istehsalı, 7,6 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına 

yaradılmışdır. 2014-cü ildə - "Sənaye ili"ndə ölkədə iyirmidən çox orta və iri sənaye 

müəssisəsi açılmış, mövcud sənaye müəssisələrinin istehsal gücləri artırılmışdır. Bundan 

başqa, hazırda dövlətin güzəştli kredit dəstəyi ilə özəl sektor tərəfindən otuzdan çox sənaye 

müəssisəsi qurulmaqda və genişləndirilməkdədir. Ümumilikdə 2014-cü ildə yeni açılmış 

sənaye müəssisələrinin sayı 228 ədəd olmuşdur. Neft sənayesi (ümumi buraxılış) 24,7 milyard 

manat təşkil etmişdir ki, bu da öz növbəsində ötən illə müqayisədə 2,4% azalma deməkdir. 

Qeyri-neft sənayesi (ümumi buraxılış) isə 7,2 milyard manat təşkil etmiş və ötən illə 

müqayisədə 6,9% artmışdır. Bu artım əsasən avtomobil və qoşquların istehsalı (58,2%), maşın 

və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (41%), kimya sənayesi (32%), tikinti 

materiallarının istehsalı (22,2%), elektrik avadanlıqlarının istehsalı (12,1%), metallurgiya 

sənayesi (11%), içki istehsalı (8,1%) sahələrində müşahidə olunmuşdur. Sənaye məhsulunun 

69,6% mədənçıxarma, 24,0% emal, 5,7% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,7% isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 

bölmələrində istehsal olunmuşdur (3;4).  
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Sənayedə ümumi buraxılışın istehsalı (2014-cü il) 

 
                       http://www.economy.gov.az 

 

      Mədənçıxarma bölməsində istehsalın həcmi 22,2 milyard manat olmuşdur. Mədənçıxarma 

sənayesi ümumi məhsul buraxılışının 69,6 faizini təşkil edir. Bu müəssisələrin 7,2 faizi 

dövlət, 92,8 faiz isə qeyri-dövlət müəsisələrinin payına düşür. Sahənin əsas məhsulu olan xam 

neft hasilatı 42 milyon ton, təbii qaz hasilatı isə 29,4 milyard kub-metr təşkil etmişdir. 2013-

cü illə müqayisədə neft hasilatı 3,2 faiz azalmış, qaz hasilatı isə 0,7 faiz artmışdır. Emal 

sənayesinin müəssisələri və fərdi sahibkarları tərəfindən 2014-cü ildə 7,6 milyard manat 

dəyərində və ya ötən ilə nisbətən 2,2% çox məhsul istehsal olunmuş və sənaye xarakterli 

xidmətlər göstərilmişdir. Qeyri-neft emal sənayesi isə ötən ilə nisbətən 8,2% artmışdır. Emal 

sənayesi ümumi məhsul buraxılışının 24 faizini təşkil edir. Emal sənayesi üzrə fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin 8,4 faizi dövlət, 91,6 faiz isə qeyri-dövlət müəsisələrinin payına düşür. 

Ölkədə qida, içki və tütün məmulatların istehsalı xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrdəndir. 

Bu sahə üzrə məmulatların istehsalı ilə məşğul olan müəssisələr tərəfindən 2747 milyon 

manatlıq məhsul istehsal edilmişdir (3;4). 

    Həmçinin, toxuculuq, geyim, dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı ilə məşğul olan 

müəssisələr tərəfindən 97,5 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. Emal sənayesində 

məhsul istehsalının strukturunda bu sahələrin payı 1,2 faiz olmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə 

məhsul istehsalı toxuculuq sənayesi üzrə 1,9 faiz, geyim istehsalı 59,9 faiz artmış, dəri və dəri 

məmulatlarından ayaqqabıların istehsalı 41 faiz azalmışdır.  

 

Qida məhsullarının istehsalının dinamikası (%) 

 
       http://www.economy.gov.az 
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     Ölkədə keçən illə müqayisəə hazır pambıq parçalar 59,8% artaraq 836 min kv.m, pambıq 

yataq ağları 49,9% artaraq 404,6 min ədəd, pambıq lifi 40,5 faiz artaraq 13,0 min ton, dəri 

istehsalı 39,2% artaraq 1205,2 min kv.m olmuşdur. 2015-ci ildə toxuculuq, geyim, dəri, 

dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin anbarlarında 27,3 

milyon manatlıq və ya ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul ehtiyatının 10,5 faizi qədər hazır 

məhsul qalığı olmuşdur. Kimya sənayesi, əczaçılıq məhsullarının, rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı müəssisələri tərəfindən 325,2 milyon manatlıq məhsul istehsal 

edilmişdir. Emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda bu sahələrin payı 4,2% 

olmuşdur. Əvvəlki ilə nisbətən rezin lövhələr, təbəqələr və zolaqlar 2,2 dəfə artaraq 33,6 ton, 

plastik yemək və mətbəx qabları 45,8 % artaraq 292,1 ton, propilen 38,3% artaraq 56,5 min 

ton, polietilen 32,6% artaraq 101,0 min ton, liflə armaturlaşdırılmış sair bərk plastik borular, 

borucuqlar, qollar, şlanqlar 12,0% artaraq 1040,6 ton olmuşdur. 2014cü ildə kimya sənayesi, 

əczaçılıq məhsullarının, rezin və plastmas məmulatlarının istehsalı ilə məşğul olan 

müəssisələrin anbarlarında 12,7 milyon manatlıq və ya ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul 

ehtiyatının 4,9 faizi qədər hazır məhsul qalığı olmuşdur.  

        Tikinti materialları sənayesi müəssisələri tərəfindən 458,3 milyon manatlıq məhsul 

istehsal edilmişdir. Emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda bu sahənin payı 6% 

olmuşdur. Ötən illə müqayisədə bu sahə üzrə məhsul istehsalı 22,2% artmışdır. Əvvəlki ilə 

nisbətən əsas məhsul istehsalı üzrə sement istehsalı 40,5% artaraq 2979,0 min ton, betondan 

yığma tikinti konstruksiyaların istehsalı 23,9% artaraq 34,2 min kub m, hörmə üçün hazır 

beton qarışığın istehsalı 21,7% artaraq 1675,6 min ton, asfalt istehsalı 2,9% artaraq 402,4 min 

ton olmuşdur. 2015-ci il yanvarın 1-nə müəssisələrin anbarlarında 23,1 milyon manatlıq və ya 

ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul ehtiyatının 8,9 faizi qədər hazır məhsul ehtiyatı 

olmuşdur.      

        Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının istehsalı müəssisələrində 413,1 

milyon manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Emal sənayesində 

məhsul istehsalının strukturunda bu sahənin payı 5,4% olmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə 

məhsul istehsalı metallurgiya sənayesi üzrə 11%, hazır metal məmulatlarının istehsalı 

sənayesi üzrə 6,2 faiz artmışdır. Əvvəlki ilə nisbətən əsas məhsul istehsalı üzrə metallardan 

qapı pəncərə istehsalı 4,3 dəfə artaraq 8515 ədəd, polad tökmə istehsalı 39,0 faiz artaraq 326,8 

min ton, armatur istehsalı 2,9 faiz artaraq 248,7 min ton olmuşdur (2;3). 2014-cü ildə 

müəssisələrin anbarlarında 28,4 milyon manatlıq və ya ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul 

ehtiyatının 10,9 faizi qədər hazır məhsul ehtiyatı təşkil etmişdir.  

      Kompyuter, elektron və elektrik avadanlıqlarının istehsalı müəssisələrində 225,9 milyon 

manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda bu 

sahənin payı 2,9% olmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə məhsul istehsalı kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların istehsalı sənayesi üzrə 25,8 faiz azalmış, elektron avadanlıqlarının 

istehsalı sənayesi üzrə 12,1 faiz artmışdır. Əvvəlki ilə nisbətən əsas məhsul istehsalı üzrə 

idarəetmə və tənzimləmə elektrik və paylaşdırma qurğuları üçün 1000V-dan çox olmayan 

gərginlik üçün sair əsasların istehsalı 2,9 dəfə artaq 7877 ədəd, güc transformatorların 

istehsalı 31,2 faiz artaraq 227 ədəd, meteorologiya məqsədləri üçün sair elektron cihazların 

istehsalı 14,5 faiz artaraq 68,5 min ədəd, qəbuledici qurğuları olmayan radio və televiziya 

verlişləri aparatlarının istehsalı 35,3 faiz artaraq 9108 ədəd olmuşdur. 2015-ci il yanvarın 1-nə 

müəssisələrin anbarlarında19,1 milyon manatlıq və ya ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul 

ehtiyatının 7,4 faizi qədər hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur. Maşın və avadanlıqların, nəqliyyat 

vasitələri, avtomobil və qoşquların istehsalı müəssisələrində 401,7 milyon manatlıq məhsul 

istehsal edilmişdir. Emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda bu sahələrin payı 5,3% 

olmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə maşın və avadanlıqların istehsalı sənayesi 10,2 faiz 
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azalmış, sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı sənayesi 3,4 dəfə, avtomobil və qoşquların 

istehsalı sənayesi isə 58,2 faiz artmışdır. Əvvəlki ilə nisbətən əsas məhsul istehsalı üzrə minik 

avtomobillərin istehsalı 4,4 dəfə artaraq 1861 ədəd, traktorların istehsalı 71,2 % artaraq 1265 

ədəd, fəvvarə armaturun istehsalı 42,4% artaraq 147,8 ton, kotanların istehsalı 33,4% artaraq 

942 ədəd, dondurulmuş ərzaq məhsullarının saxlanması üçün soyuducu vitrinlər və 

piştaxtaların istehsalı 27,2% artaraq 552 ədəd, yük avtomobillərin istehsalı 15,4% artaraq 284 

ədəd, olmuşdur. 2015-ci il yanvarın 1-nə müəssisələrin anbarlarında 26,5 milyon manatlıq və 

ya ölkə sənayesi üzrə olan hazır məhsul ehtiyatının 10,2 faizi qədər hazır məhsul ehtiyatı 

olmuşdur (3;4).  

Qeyri-neft emal sənayesinin ümumi buraxılışının strukturu 

 
    http://www.economy.gov.az 

 

     Ümumilikdə, ölkənin qeyri-neft sənayesinin məhsul istehsalında mədənçıxarma 

sənayesinin payı 1,6%, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 69,8%, elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının payı 25,4%, su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsinin payı isə 3,2% təşkil etmişdir. Göstərə bilərik ki,  2013-cü illə müqayisədə 

2014-cü ildə qeyri-neft sənayesinin məhsul buraxılışında emal sənayesinin xüsusi çəkisi 0,8 

faiz bəndi artmışdır. Ölkədə son dövrdə iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuş cəmi 

investisiyaların 66,1%-i və ya 11,7 milyard manatı qeyri-neft sektoruna yönləndirilmişdir. 

Əsas kapitala qoyulmuş investisiyaların 7,5%-i, qeyri-neft sektoruna yönləndirilən 

investisiyaların isə 11,4%-i və ya 1325,7 milyon manatı qeyri-neft sənayesi bölməsinin 

inkişafında istifadə edilmişdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətinin artırılması zərurəti 

    Ölkəmizin son illərdə dinamik inkişafını təmin edən başlıca amillərdən biri iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi siyasətinin uğurla həyata keçirilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra 

dövlətlərin təcrübəsində uğurla sınaqdan çıxmış bu iqtisadi strategiya neftdən əldə olunan 

gəlirlərin qeyri-neft sektoruna, istehsal sahibkarlığının inkişafına yönəldilməsini, özəl 

sektorun ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin artırılmasını nəzərdə tutur. Məhz buna 

görədir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsini iqtisadi siyasətin prioritet 

istiqamətlərindən biri kimi müəyyən etmişdir. Həmçinin, belə yanaşma ölkə iqtisadiyyatının 

rəqabətqabiliyətliliyinin artırılması, idxal və ixrac əməliyyatlarında bu baxımdan müsbət 

inkişaf meyillərinə nail olunması ilə sıx bağlıdır. 

          Məhz bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafını iqtisadi 

siyasətin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirən Prezident İlham Əliyev göstərir ki: 

“İqtisadiyyat inkişaf etdirilmək üçün şaxələndirilməlidir. Çünki əlbəttə, təbii sərvət hesab 
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edilən neft və qaz uğurlarımızın aparıcı meyarı olub. Hazırda şaxələndirilmə bizim əsas 

prioritetimizdir. Çünki neft və qaz sektoru hesabına çox iş yerləri açılmır. Buna görə, 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sosial infrastruktura yatırımlar uzaq bölgələrdə belə lazımi 

həyat tərzini təmin edir”. 

         İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin mühüm nəticələrindən biri ölkənin sənaye 

potensialının son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsidir. Qeyri-neft sektorunun davamlı 

inkişafına nail olmaq üçün hazırda ölkədə sənayeləşmə siyasəti çərçivəsində qeyri-neft 

sənayesində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, rəqabət və ixracyönümlü məhsullar 

istehsal edən müasir sənaye komplekslərinin yaradılması istiqamətində zəruri işlər görülür. 

Ötən illərdə Azərbaycanda gəmiqayırma, sement, alüminium, qızıl zavodları, karton qablar, 

seramik plitələr istehsal edən müəssisələr, Cənub Elektrik Stansiyası da daxil olmaqla 30-dan 

çox iri sənaye müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. Hazırda isə ölkədə 90-dan çox sənaye 

müəssisəsinin  tikintisi davam edir. Yeri gəlmişkən, ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə 2014-cü 

ilin Azərbaycanda “Sənaye ili” elan edilməsi də məhz bu sahəyə  göstərilən dövlət qayğısının 

növbəti təzahürüdür. 

         Azərbaycanda reallaşdırılan sənaye parkları layihəsi qeyri-neft sənayesinin inkişaf 

etdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hər şeydən əvvəl, bu layihə ölkədə güclü 

sənaye potensialının və yeni iqtisadi artım amillərinin formalaşdırılmasına imkan yaradacaq.  

Digər tərəfdən, sənaye parkları Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinin 

artırılmasını və onun ixrac potensialının gücləndirilməsini təmin edəcəkdir. Mövcud inkişaf 

gələcəkdə regionlarda innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında müasir sənayenin 

inkişafına təkan verəcək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin edəcək və əhalinin 

istehsal sahəsində məşğulluğunun artmasına imkan yaradacaqdır.  

      İrəlidəki illərdə ölkədə qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını təmin etmək, iqtisadi 

şaxələndirməyə nail olmaq məqsədilə genişmiqyaslı tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası diqqəti xüsusilə cəlb edir. 

Azərbaycanın növbəti illər üçün əsl fəaliyyət proqramı kimi qəbul olunan bu mühüm dövlət 

sənədinin əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev göstərir ki: “Bizim üçün davamlı 

inkişaf gələcək üçün planlaşdırma deməkdir. Bizim “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” 

İnkişaf Konsepsiyamız vardır. Bu sənəd gələcəyimizin əsas bələdçi sənədi kimi qəbul edilib”. 

Qeyd edək ki, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış İnkişaf  Konsepsiyası”nda məhz ölkədə 

iqtisadi şaxələndirmə əsas məqsəd, hədəf kimi qoyulub. Belə ki, 2020-ci ilə qədər 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun orta illik artım tempinin 7 faizdən az olmamaqla təmin 

edilməsi mühüm bir vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. Qeyri-neft ixracının adambaşına 

düşən həcminin min dollara çatdırılması da əsas hədəflərdəndir (1). 

     Azərbaycan Respublikasının beşinci çağırış Milli Məclisinin ilk iclasında Prezident İlham 

Əliyev ölkənin iqtisadi inkişafında rəqabətqabiliyyətinə xüsusi önəm verərək qeyd etmişdir: 

“Təbii ki, biz əvvəlki illərdə aparılan islahatları növbəti illərdə davam etdirəcəyik. Eyni 

zamanda, əlbəttə, qeyri-neft sektorunun inkişafına daha çox diqqət göstəriləcəkdir. 

Şaxələndirmə, qeyri-neft sektorunun inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, xarici 

investisiyaların cəlb edilməsi, süni əngəllərin aradan qaldırılması, inhisarçılığa qarşı mübarizə 

- bütün bu amillər bizim iqtisadi inkişafımızı təmin edəcək”. 

        Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının bir çox amillər ilə bağlı olduğunu və bunun 

əsasən də iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi üçün vacib olduğunu əsas götürərək, AMEA-

nın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumi yığıncaqda İlham Əliyev qeyd edir: 

Ümumiyyətlə, son illər ərzində bizim siyasətimiz ondan ibarət idi ki, biz neft-qaz amilindən 

asılılığımızı maksimum dərəcədə aşağı salaq, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə nail 

olaq, bölgələrdə yeni iş yerlərinin, sənaye müəssisələrinin yaradılması məsələlərini həll edək. 
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Hələ 2004-cü ildə birinci regional inkişaf proqramının qəbulu məhz bu məqsədi güdürdü. 

Şadam ki, bu proqramlar artıq ardıcıllıqla icra edilir və bölgələrin siması dəyişilib. Yeni 

müəssisələr, sosial obyektlər, infrastruktur layihələri ölkəmizi gücləndirir və neft-qaz 

amilindən asılılığımızı böyük dərəcədə azaldır. Əgər ümumi daxili məhsulumuzun 

strukturuna baxsaq görərik ki, hazırda neft-qaz sektoru burada təqribən 30 faiz təşkil edir, 

gələcəkdə bu rəqəm daha da aşağı düşməlidir. Ancaq bununla bərabər, bu gün biz 

iqtisadiyyatın yeni modeli haqqında düşünürük. Hökumətə, dövlət qurumlarına müvafiq 

göstərişlər verilmişdir və çox istərdim ki, bizim alimlərimiz də bu işlərdə fəal iştirak 

etsinlər. Əminəm ki, bizim iqtisadi inkişaf dinamikamız davam edəcəkdir. Çünki bunun 

təməlində həm artıq görülmüş işlər, infrastruktur layihələri, gözəl investisiya iqlimi dayanır, 

eyni zamanda, dünyanın mötəbər iqtisadi qurumları da fəaliyyətimizi yüksək 

qiymətləndirirlər. Həm Dünya Bankı, həm Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab edir ki, bu 

bölgədə - Şərqi Avropada gələcək illərdə ən yüksək iqtisadi templərlə inkişaf edən ölkə 

Azərbaycan olacaqdır. Təsadüfi deyil ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu ölkə 

iqtisadiyyatlarının rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycanı 40-cı yerə layiq görüb. Bu, çox 

böyük nəticədir. İki yüz ölkənin arasında 40-cı yeri tutmaq, bir çox inkişaf etmiş ölkələri 

qabaqlamaq doğrudan da böyük nailiyyətdir və bunu biz neftin, qazın hesabına əldə 

etməmişik. Düşünülmüş siyasət, iqtisadi islahatlar bunu mümkün etmişdir. Biz çalışmalıyıq 

ki, bu yüksək templəri növbəti illərdə də saxlayaq və beləliklə, iqtisadi inkişafı uzunmüddətli, 

dayanıqlı edək”.  

    İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyətliliyi və idxal-ixrac prosesində mövcud vəziyyətin 

qiymətləndirilməsi 

   Azərbaycanda iqtisadi inkişada əldə olunan müsbət irəliləyişlərin, ölkədə həyata keçirilən 

uğurlu iqtisadi siyasətin mövcudluğuna baxmayaraq, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin 

təminində, idxal və ixrac əməliyyatlarının bu baxımdan təşkilində nəzərəçarpacaq problemlər 

qalmaqdadır. Ölkədə sənaye sahəsində inkişaf nəzərə çarpsada, bu daha çox mədənçıxarma 

sənayesinin, əsasəndə neft-qaz sənayesinin hesabına baş vermişdir. Belə ki, bu sahədə istehsal 

olunan məhsul ümumi sənaye məhsulunun 2010-cu ildə 75%-ni təşkil etdiyi halda, bu 

göstərici son ildə də 70% olmaqla, emal sənayesi ilə müqayisədə öz üstünlüyünü qoruyub 

saxlamışdır. Həmçinin, hal-hazıradək ölkənin ixrac əməliyyatlarının da əsas hissəsi bu 

sahənin payına düşməkdədir. 

 

Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (milyon manat) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Bütün sənaye 27 978,2 35 026,9 34 565 33 898,1 31 920,2 

o cümlədən:      

Mədənçıxarma 

sənayesi 

20 862,5 26 894,3 25 607,2 24 655,3 22 212,9 

Emal sənayesi 5 735,7 6 392,4 7 031,8 7 243,8 7 644,4 

               Cədvəl ölkənin statistik bazası əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

      Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sənaysinin inkişafı qeyd olunduğu kimi ölkədə 

yeni dəyərin yaradılmasında, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin artırılmasında və idxal-ixrac 

əməliyyatlarında müsbət inkişaf meyillərinin baş verməsində mühüm rol oynayır. Və bu 

sahədə artıq son on ildə inkişaf meyilləri nəzərə çarpmaqdaıdr. Lakin, bütün bu amillərə 

baxmayaraq qeyri-neft sənayesinin, əsasəndə emal sənayesinin kifayətqədər inkişafı haqqında 

fikir irəli sürmək qeyri-mümkündür. Xüsusilə, idxal-ixrac əməliyyatlarına diqqət yeitrdikdə 

aydın görünür ki, bu sahə üzrə bir çox məhsullar hələdə ölkəyə ixrac olunmaqdadır. Çünki, 
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son beş ildə ölkədə ümumisənaye məhsullarının struktutunda emal sənyaye sahələri üzrə ciddi 

dəyişiklik meyilləri baş verməmişdir. Müvafiq bu sturkturda yalnız qida məhsullarının 

istehsalı üzrə 1% artım dəyişikliyi baş vermiş, digər sahələrdə isə belə irəliləyiş özünü 

göstərməmidir. Bu digər bu kimi amillərin nəticəsidir ki, ölkəyə idxal olunan hazır ərzaq 

məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün məhsullarının həcmi ixracla müqayisədə 3 

dəfə, kimya sənayesi məhsulları 9,5 dəfə, maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, 

aparatura 40,5 dəfə yüksəkdir, və bu meyil son on ildə ciddi dəyişikliyi məruz qalmamışdır. 

Nəticə 

     Nəticə olaraq göstərmək olar ki, ölkədə son on ildə iqtisadi inkişaf baxımdan əsaslı 

dəyişikliklər baş versədə, lakin qeyri-neft sənaysində hələ gözlənilən inkişaf meyillərinə nail 

olunmamışdır. Xüsusilə, ölkədə istehsalı üçün şərait olan sənaye, əsasən də emal sənaye 

məhsullarının idxalının ixarcından üstün olması bu sahənin inkişaf imkanlarının hələ də 

yüksək olduğunu sübut etməkdədir. 

Məhz bu baxımdan əsasən qeyri-neft sənayessinin, o cümlədən  də eaml sənayesinin inkişafı 

və onun rəqabətqabiliyyətinin artırılması ölkə başçısının dəfələrlə göstərdiyi kimi xüsusi 

zərurətdən irəli gəlməkdədir. Çünki, neftin qiymətində baş verən son illərdəki kəskin qiymət 

dəyişiklikləri artıq digər ölkələr kimi Azərbaycanın da qeyri-neft sektorunun inkişafında ciddi 

maraqlı olma baxışlarını və mövqeyini daha da aktuallaşdırır. Sənayenin inkişafı daxili 

bazarın həcmindən asılı olmayaraq idxaləvəzləyici yanaşmadan ixracyönlü istehsal modelinə 

keçidi ön plana çəkməlidir. Həmçinin, ölkənin daxili tələbat və yüksək artım potensialına 

malik ixrac imkanları sənaye istehsalının strukturunun təkmilləşdirilməsinə yenidən 

baxılmasını zəruriləşdirməklə, bu istiqamətdə stimullaşdırıcı və dəstəkləyici siyasətin 

artırılmasına da təsir göstərməlidir. 
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Джафарова Самира Зафар кызы 

Конкурентоспособность современной экономики Азербайджана и развитие 

ненефтяного сектора 

                                                                  Резюме  

В развитии экономики Азербайджана, конкурентоспособность и наравне с ней 

развитие ненефтяного сектора, являются основными  приоритетами. В статье 

отражены результаты развития экономики в стране и на его фоне исследуются 

уровень конкурентоспособности. В связи с этим оценивается уровень развития 

национальной продукции  в экспортно-импортных операциях. Также обосновывается 

необходимость развития ненефтяного сектора на основе этой продукции.  

Ключевые слова: экономическое развитие, конкурентоспособность, ненефтеная 

промышленность 
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Jafarova Samira Zafar 

Competiveness of modern economy and development of non-oil sector of Azerbaijan 

Summary 

Competitiveness of modern economy and at the same time, the development of non-oil 

sector is one of the main priorities of Azerbaijan. At the scientific work noted the results of the 

economic development of the country, and on its background has investigated the level of 

competitiveness. In this regard estimated the development level of national economy in the 

export-import transactions. Also based the necessity of development of non-oil sector on the 

base of those products.  

Key words: economic development, competitiveness, non-oil production 
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