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Xülasə 

      Məqalədə Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasının istiqamətləri və tətbiqi nəticələrinin 

əhəmiyyəti dəyərləndirilir. Perspektiv ilə bağlı qeyri-neft sektorunun inkişafı imkanları tətqiq 

olunur. İqtisadi inkişafın dayanıqlılığı baxımından qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri 

irəli sürülür. 

Açar sözlər: inkişaf konsepsiyası, sosial-iqtisadi inkişaf, qeyri-neft sektoru, investisiya və 

maliyyə təminatı 

      

 Giriş 

    “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının siyasi, iqtisadi və sosial 

əhəmiyyəti danılmazdır və o ölkənin yalnız müasir dövrünə ünvanlanmamış, həm də yaxın on 

illikdə Azərbaycan dövlətinin, xalqının inkişafında əsaslı  müsbət dəyişikliklərin əldə 

olunmasına yönəlmişdir. Və konsepsiyasının əsas məqsədinə görə ondan gözləntilərə aiddir: 

uzun müddətli perespektivdə vətəndaşların maddi və mənəvi rifah halının davamlı şəkildə 

artırılması, ölkənin milli təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın dinamik 

inkişafına nail olunması və Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi dünya arenasındakı 

mövqeyinin möhkəmləndirilməsi. Məhz belə perspektiv inkişafın təmin olunması 

konsepsiyada da göstərildiyi kimi qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Təbii ki, ölkə 

üçün belə yanaşma müvafiq sektorun müasir tələblər baxımından təşkilini və 

maliyyələşdirilməsi amilini aktuallaşdırır. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” Inkişaf Konsepsiyasında qeyri-neft sektorunun 

inkişafının təcəssüm olunması və perspektivləri 

     Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanan 

hesabatlarda da öz müsbət əksini tapmışdır. Belə ki, “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”na əsasən, 

ötən ildə olduğu kimi Azərbaycan MDB ölkələri arasında 1-ci yerdə olmuşdur. Son hesabatda 

ölkəmiz 140 ölkə arasında 40-cı yerdə olmuşdur. Hesabatda əks etdirilmiş bəzi göstəricilər 

üzrə isə xüsusi ilə yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, “makroiqtisadi sabitlik” göstəricisi 

üzrə ölkəmiz dünya sıralamasında 10-cu, “əmək bazarının səmərəliliyi” göstəricisi üzrə isə 

30-cu olmuşdur. Son “Doing Business” hesabatında isə ölkəmiz 189 ölkə arasında 63-cü 

olmuşdur. Hesabatın aparıldığı 10 göstəricidən 5-i üzrə Azərbaycan dünya ölkələrinin 

sıralamasında “ilk 40”-a daxil olmuşdur. Belə ki, “biznesə başlamaq” göstəricisi üzrə ölkəmiz 

dünyada 7-ci, “mülkiyyətin qeydiyyatı” göstəricisi üzrə 22-ci, “vergilərin ödənişi” göstəricisi 

üzrə isə 34-cü, “investorların müdafiəsi” göstəricisi üzrə 36-cı, “müqavilələrin icrasının təmin 

olunması” göstəricisi üzrə 40-cı yerə layiq görülmüşdür. Bununla yanaşı, Azərbaycan 

iqtisadiyyatının vəziyyəti beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən də yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Belə ki, “Moody’s” Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Azərbaycanın 

uzunmüddətli kredit reytinqini investisiya səviyyəsində saxlamış, reytinq üzrə proqnozu isə 

sabit kimi qiymətləndirilmişdir. 

         “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasının Azərbaycan üçün 

əhəmiyyəti çox istiqamətlilik baxımından qiymətləndirilməlidir. Akademik Ramiz Mehdiyev 
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qeyd etmişdir ki, bu sənəd ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə bağlıdır. 

Yeni inkişaf mərhələsinin əsas xüsusiyyəti qarşımızda duran məqsədlərin daha yüksək 

səviyyəli, çoxşaxəli olması və zamanın çağırışlarını nəzərə alınması ilə bağlıdır.  

        Konsepsiyanın hazırkı və sonrakı perspektiv dövr baxımdan həyata keçirilməsində 

aşağıdakı istiqamətlər də xüsusi önəm daşıyır: 

 İqtisadi sahədə ilk növbədə qeyri-neft sektorunun, o cümlədən qeyri-neft sənayesinin 

genişləndirilməsi hesabına davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması; 

 İqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərinin şaxələndirilməsinin genişlənməsi; 

 Ölkənin ümumi daxili məhsulunun tərkibində və dövlət büdcəsinin formalaşmasında 

təbii ehtiyatlar amilinin azaldılması və qeyri-neft amilinin üstünlüyünün təmin edilməsi;  

 İqtisadiyyatda, xüsusilə də qeyri-neft sektorunda innovasiyaların tətbiqinin təmin 

edilməsi üçün güclü motivasiya mexanizmlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi;  

 Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, milli məhsulların 

dünya bazarlarında layiqli yer almasına nail olunması. 

     Təbii ki, ölkənin müasir və gələcək inkişafı ilə bağlı olan belə bir sənədin həyata 

keçirilməsində qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqətin artırılması heç də adi məslə deyidir. 

Çünki, bu sahə həm iqtisadiyyatın neftdən asılılığını minimuma endirməli, həm də 

ümüumilikdə sosial-iqtisadi inkişafda yeni cığır açmalıdır. Bu yol ənnəvi sahələrlə yanaşı, 

eyni zamanda müasir innovativ yönümlü inkişafın təminin əsas təminatçısı rolunda çıxış 

etməlidir. Məhz belə daha geniş şaxəli yanaşma isə, qeyri-neft sektorunun maliyyələşmə və 

investisiyalaşma sahəsində əsaslı inkişafı ön plana çəkir. 

      “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası”nın tətbiqində və sonrakı 

dövrdə qeyri-neft sektorunun, o cümlədən qeyri-neft sənayesinin inkişaf istiqamətləri nəzəri 

və praktiki cəhətdən daha aydın və konkret əsaslandırmalarla müəyyənləşdirilməlidir (1).   

Mövcud yanaşma artıq ölkə rəhbərliyinin müəyyən etdiyi perspektiv istiqamətlərdən biri kimi 

önəmli xarakter daşıyır. Mövcud konsepsiyanın perspektiv mərhələlərində məqsədyönlü 

struktur, elmi-texniki, innovasiya və investisiya siyasətinin uzlaşdırılması və onun həyata 

keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsasən də iqtisadiyyatın sahəvi strukturunda 

priortetlərin müəyyənləşdirilməsi və ona söykənməklə makro inkişafın dayanıqlığının 

təminatı bu baxımdan önəmli xarakter daşıyır. İqtisadiyyatın sahəvi strukturunda priortetlərin 

müəyyənləşdirilməsi və ona söykənməklə makro inkişafın dayanıqlığının təminatı, bu konsep-

tual yanaşma praktiki anlamda ikili mahiyyət daşıyır. Bu ikili yanaşmada sonda milli 

iqtisadiyyatın kompleks inkişafı üçün güclü baza formalaşır, nəticədə Azərbaycan Respub-

likasında qeyri-neft amilinin yüksəlmsəi təmin olunur. 

     İqtisadi inkişafın sürətlənməsində struktur siyasətində aparılan islahatlar vacbdir və burada 

əsas məqsəd ölkədə ortabab təbəqənin, xüsusilə də biznes mühitində belə təbəqənin inkişafı 

üçün bütün mümkün  vasitələrdən istifadə etməkdir. Buraya müxtəlif stmullaşdırıcı tədbirləri 

şamil etmək mümkündür (fiskal, maliyyə-kredit,  perspektivli sahələrə, müəssisələrə dəstək, 

ölkədə rəqabət mühitinin genişləndirilməsi, hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və s.). Milli 

iqtisadiyyatın, əsasən də sənaye müəssisələrinin inkişafı baxımından struktur islahatların tək-

milləşdirilməsi ölkə daxilində rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsalına təsir etməklə, 

beynəlxalq bazarlarda ölkə maraqlarının güclənməsinə geniş yollar açacaqdır. Lakin, bütün bu 

proseslərin təmin olunması və davamlılığı Azərbaycanda elmi-texniki tərəqqinin dövlət və 

müəssisə səviyyəsində təkmilləşməsi, elmi potensialın, onun maddi-texniki bazasının əsaslı 

surətdə inkişafı, bu sahəyə ayrılan maddi, maliyyə resurslarının ciddi şəkildə artırılması, 

innovasiya sisteminin elmdə, təhsildə, iqtisadiyyat sahələrində əməli şəkildə tətbiqi ilə 
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 bağlıdır. Mövcud yanaşma isə, müvafiq istiqamələrdə investisiya və kapital qoyluşlarının 

səviyyəsinin artırılmasının daha da zəruriləşdirir. 

      “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası” ölkə həyatının bütün 

sahələrində inkişaf siyasətinin əsas strateji hədəflərini özündə ehtiva edir və onun həyata 

keçirilməsi məqsədli dövlət proqramları vasitəsi ilə gerçəkləşdirilməlidir. Və belə tədbirlər 

müasir dövrdə icra baxımından da öz əksini tapır (1). Belə proqramlardan biri də sənayenin, 

əsasən də qeyri-neft sənayesinin inkişafı ilə bağlıdır. Ölkədə qəbul edilən “Azərbaycan 

Respublikasinda sənayenin inkişafina dair 2015-2020-ci illər üçün dövlət proqramı” mahiyyət 

etibarı ilə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində atılmış mühüm addımlardan biri hesab 

olunmalıdır (2). Qloballaşan dünyada şirkət və müəssisələrin istehsal zəncirlərinin 

mürəkkəbləşməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə daha fəal 

iştirakı üçün yeni fürsətlər yaradır. Belə ki. iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və 

strukturunun təkmilləşdirilməsi baxımından sənayenin inkişafı Azərbaycanda aparılan iqtisadi 

siyasətin əsas prioritetlərindən biridir. Sənaye, əsasən də qeyri-neft sənayesinin inkişafı yalnız 

iqtisadi baxımdan deyil, həm də əhalinin məşğulluğu, gəlir səviyyəsi, urbanizasiya, ixtisaslı 

işçi qüvvəsi, araşdırma və tədqiqat kimi bir sıra sosial, elmi və mədəni aspektlər baxımından 

əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun müasir inkişaf vəziyyəti 
       Son on ildə ölkədə qeyri-neft sektorunun və sənayesinin inkişafına olan diqqət dövlət 

səviyyəsində artmaqdadır. Belə ki, 2015-ci ildə qeyri-neft sektorunda 37,7 milyard manatlıq 

əlavə dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 59%-dən çoxu sosial və digər xidmətlər, ticarət, 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür. 

Qrafik 1.  

Qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin sahələr üzrə bölgüsü 

 

           www.economy.gov.az 

   

      Müvafiq dövr ərzində ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyər 

əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,1 yüksəkliyii ilə fərqləniir. Və bu sektorda 

yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8 faiz 

artaraq 69,3% təşkil edib. Ölkənin qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində, o cümlədən kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (6,6%), ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 

(10,9%), turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə (14%), informasiya və rabitə (6,8%), sosial 

və digər xidmətlər (1,7%) sahələrində yaradılan əlavə dəyərin artım tempi əvvəlki dövrlə 

müqayisədə öz yüksəkliyi ilə nəzərə çarpır. Qeyri-neft ÜDM-nin artımına ən böyük müsbət 

töhfəni ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsi (1,4%) verib. Həmçinin, son dövrdə 

qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 10.0% artaraq 3093.8 milyon manata çatmışdır. Hesabat dövründə yaradılmış 
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ÜDM-də qeyri-neft sənayesinin xüsusi çəkisi 1% faiz artmaqla 5.7% təşkil etmişdir. Sənayedə 

yaradılan əlavə dəyərdə qeyri-neft sənayesinin payı 5,3 faiz artaraq 16,8%-ə yüksəlmişdir (4).  

     Qeyd etmək lazımdır ki, 2015-ci ildə qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərdə qeyri-

neft sənayesinin xüsusi çəkisi əvvəlki illə müqayisədə 0,6 faiz bəndi artmaqla 8.2%-ə 

çatmışdır. Qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma 

sənayesinin xüsusi çəkisi 1,4% və ya 43,7 milyon manat, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 

59,4% və ya 1837,4 milyon manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatının xüsusi çəkisi 36,2% və ya 1121,1 milyon manat, su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsinin xüsusi çəkisi isə 3% və ya 91,6 milyon manat təşkil etmişdir Müqayisə 

olunan dövrdə qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma 

sənayesinin xüsusi çəkisi 0,1%, emal sənayesinin xüsusi çəkisi isə 3% artımala fərqlənmişdir 

(3; 4).  

Qrafik 2. 

Qeyri-neft sənayesində yaradılmış əlavə dəyərin strukturu 

 
            www.economy.gov.az 

      

    Son dövrdə qeyri-neft sənayesində 7660,3 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmiş və 

2014-cü illə müqayisədə 8,4% artmışdır. Belə ki, 2015-ci ildə qeyri-neft sənayesində istehsal 

edilən məhsulun ölkə üzrə bütün sənaye məhsullarında xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 6,3% artmış və onun 29.3%-ni təşkil etmişdir. Həmçinin, son dövrdə 

qeyri-neft emal sənayesinin alt sahələri üzrə sənayenin artımına ən çox artırıcı təsiri maşın və 

avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (1,4%), kimya sənayesi (0,3%), qida məhsullarının 

istehsalı (0,2%), hazır metal məmulatlarının istehsalı (0,2%) və kompüter və digər elektron 

avadanlıqların istehsalı (0,2%) sahələri göstərmişdir. 

      Qeyri-neft sənayesinin məhsul istehsalında mədənçıxarma sənayesinin payı 1,7% və ya 

130,4 milyon manat, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 70,5% və ya 5398 milyon manat, elektrik 

enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının payı 24,8% və ya 1897 milyon 

manat, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin payı isə 3,0% və ya 234,9 milyon manat 

təşkil etmişdir (3; 4). 

      Ötən dövrdə iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuş cəmi investisiyaların 55,1%-i və ya 

8796,3 milyon manatı qeyri-neft sektoruna yönləndirilmişdir.Və əsas kapitala qoyulmuş 

investisiyaların 7,7%-i, qeyri-neft sektoruna yönləndirilən investisiyaların isə 14%-i və ya 

1229,2 milyon manatı qeyri-neft sənayesi bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 
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 Qrafik 3.  

Qeyri-neft sənayesinin ümumi buraxılışının strukturu 

 
              www.economy.gov.az 

       

  Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyluşları və sahənin maliyyələşmə səviyyəsi 

      Azərbaycann xarici ticarətində neft və minreal-xammal resurslarının payı hələ ki, 93,2% 

olmaqla yüksəkliyi ilə fərqlənir. İdxalda ərzaq, toxuculuq  və digər bu qəbildən olan ənənvi, ölkədə 

istehsalı mümkün olan mal və məhsulların 20%-ə yaxın olması narahat doğurucu haldır. 

Azərbaycanın xarici ticarətində innovasiya və rəqabət yönümlü məhsulların həcmi öz yüksək 

səviyyəsi ilə seçilmir (0,5%), həmçinin ölkənin ixrac etdiyi az qisimli belə məhsullar inkişaf etmiş 

ölkələrin patent məhsullarıdır. Müasir şəraitdə ölkədə yeni yaradılan kiçik, orta və iri müəssisələr 

əsasən ənənvi məhsul buraxılmasına üstünlük verməklə, innovasiya və rəqabət yönümlü məhsul 

istehsalında fəallıq nümayiş etdirmirlər.  

Müasir dövrdə ölkənin iqtisadi inkişafı, xüsusilə də qeyri-neft sektorunda baş verən 

dəyişikliklər xüsusi ilə geniş və uzunmüddətli investisiya qoyluşları tələb edir. Və ölkədə son 

on ildə bu mühüm istiqamətdə əhəmiyyətli inkişaf meyilləri baş versədə, lakin, investisiya 

qoyluşları içində qısa müddətlili qoyuluşların səyiyyəsi aşağıdır. Belə ki, 2000 - ci ildə 

göstərici iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının 72%-ni təşkil edirdisə, 2015-ci ildə 3 dəfəyə 

yaxın azalaraq 24,4%-ə enmişdir. Bu bir tərəfdən müsbət meyil olsa da, digər qeyri-neft 

sektorunda cari dövrlü kredit-investisiya qoyuluşlarına olan ehtiyac imkanlarının 

məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirməlidir. Digər tərəfdən, müvafiq dövr ədrzində 

uzunmüddətli kredit qoyuluşlarının həcmi əhəmiyyətli şəkildə, yəni 3 dəfəyə yaxın (28%-dən 

75,6%-ə qədər) artmışdır (3; 4). Müvafiq inkişaf meyili iqtisadi inkişaf baxımdan müsbət 

qiymətləndirilsədə, lakin, bu qoyuluşlarda qeyri-neft sektorunun payı öz yüksəkliyi ilə 

fərqlənmir (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları  (mlyn. manat) 

  2000 2005 2010 2014 2015 

İqtisadiyyata kredit 

qoyuluşları    466,4 1 440.9 9 163,4 18 542,6 21 730,4 

          onlardan:           

qısa müddətli 336,4 913,2 2 567.1 3 931,3 5 297,3 

yekuna görə, faizlə 72,0 63,4 28,0 21,2 24,4 

uzun müddətli 130,0 527,7 6 596.3 14 611,3 16 433,1 

yekuna görə, faizlə 28,0 36,6 72,0 78,8 75,6 

  www.stat.gov.az  
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Qeyd etmək lazımdır ki, son ildə yalnız sənaye sahəsində qeyri-neft sənayesinə 

yönəldilən investisiya qoyluşları ümumi sənaye sektoru üzrə qoyuluşların 8,4%-ni təşkil 

etmişdir. Və bu göstərici 2005-ci ildə də elə yüksəkliyi ilə fərqlənməyərək, ümumi sənaye 

üzrə investisiyaların 3%-nə bərabər olmuşdur. Bir fərqli xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, son on 

il ərzində qeyri-neft sektoruna yönəldilən investisiyaların tərkibində daxili mənbbələr əsas 

üstünlük təşkil etməkdədir (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. 

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar (milyon manat) 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Bütün sənaye 4 176 4 276 5 370 6 040 7 500 7 640 

Mədənçıxarma sənayesi 3 730 2 952 3 244 3 857 5 095 5 948 

Emal sənayesi 115.8 510.2 847.9 861,2 888,9 644.6 

www.stat.gov.az  

          Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarına uyğun olaraq 

yeni iş yerlərinin yaradılması məsələsinə diqqət artırılsada, hələ ki, yarıdılan iş yerlərinin yalnız 

50%-dən çoxu regionların payına düşür. Ölkədə əsas kapitala investisiya qoyluşlarının  64%-i Bakı 

şəhərinin payına düşür. Yerli və xarici investisiyalı müəssisələr öz fəaliyyətinin təşkilində və 

inkişafında daha çox məhz paytaxta və onun ətraf rayonlarına üstünlük verirlər. Qeyri-neft sənayesi 

üzrə yaradılan yeni müəssisələrin sayına görə paytaxt öz üstünlüyünü saxlamaqdadır.  

      Azərbaycanda son on il ərzində büdcə xərclərinin həcmi 20 dəfədən çox artaraq  2012-ci ildə 

17105,6 milyon manat təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsindən iqtisadiyyata ayrılan vəsaitlərin qeyri-

sənaye sahələrinin inkişafına məqsədli proqramlar çərçivəsində kifayət qədər ayrılmaması bu 

sahədə ciddi problemlər yaradır.                                                                                    

        Emal və digər qeyri-neft sənaye sahələrinin əsas kapital qoyluşuna yönəldilən vəsaitlərin xüsusi 

çəkisi sənaye üzrə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların yalnız 16%-ini təşkil edir. Ölkə 

müəssisələrin əsas kapitalına yönəldilən investisiyalar əsas fondların, texnolojı qurğuların 

müasirləşdirilməsini, təkmilləşdirilməsini təmin edəcək səviyyədə deyildir.   

     Ölkədə bütün mənbəələr üzrə ayrılan kredit qoyluşları sahəsində müsbət irəliləyişlər baş 

versədə, lakin bank və kredit təşkilatlarının verdikləri kreditlərin faiz dərəcələrinin yüksəkliyi 

qeyri-neft sənaeyesinin bu resurslardan istifadfəsinə geniş imkanlar yaratmır. Bank və 

maliyyə-kredit təşkilatları tərəfindən ticarət və kommersiya sektoruna ayrılan kreditlər ümumi 

kreditlərin 24%-ni, energetika, kimya və təbii ehtiyyatalr sektoruna ayrılan kreditlər 3%-ni, 

kənd təsərrüfatı və emal sahəsinə ayrılan kreditlər 4,4%-ni, tikinti sektoruna ayrılan kreditlər 

6,4%-ni, sənaye sahələrinə ayrılan kreditlər 6,8%-ni, nəqliyyat və rabitə sektoruna ayrılan 

kreditlər 4,6%-ni təşkil edir (3; 4). Ölkədə əsas sənaye-istehsal fondlarının müasirləşdirilməsi 

və təkmilləşdirilməsi problemi həll edilməlidir. Xüsusilə qeyri-neft sənayesində mövcud olan 

fondların yeniləşməsinə olan tələbat artmaqdadır.   

      Ölkədə elmi-tədqiqatlara və işləmələrə çəkilən xərclərin ümumi həcmi son on ildə 7 dəfə 

artsada, hələ ki, xərclər dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirir. Ölkədə bu yönümlü xərclər 

ÜDM-in 0,2 %-i səviyyəsindədir. Qeyri-neft sənayesində belə xərclərin həcmi kəskin şəkildə 

aşağı səviyyəsi ilə fərqlənir.   

Nəticə 

Hesab etmək olar ki, müasir dövrdə modernləşmənin mühüm istiqaməti kimi, qeyri - neft 

sektoru üçün müasir tələblərə uyğun olan sahəvi inkişaf strategiya və investisiya proqramlarının 

hazırlanması vacibdir. Beləliklə, qeyri-neft sektoru,  o cümlədən də qeyri-neft – sənayesi həm 

ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, həm sosial məsələlərin həlli, həm də regionların inkişafı 

üçün ən başlıca rol oynayan sahədir. Çünki yeni iş yerlərinin tam əksəriyyəti bölgələrdə 
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 yaradılmaq üzrədir. Mövcud vəziyyətin tədqiqi ölkədə aparılan nəzəri və praktiki tədqiqatlarda 

da öz əksini tapmaqdadır.  Belə ki, ölkədə istehsal edilıən məhsulun əsas hissəsi sənayenin 

payına düşür, iqtisadiyyatın bütün sahələrində məşgul olan işçilərində əksər hissəsi sənayedə 

çalışır. Belə yanaşma bölgələrin inkişafına çox böyük dəstək və köməkdir. Məhz bu baxımdan 

həm ümumilikdə, həm də bölgələrdə dövlət investisiya proqramı çərçivəsində həyata keçirilən, 

təkmilləşdirlməsi zəruri olan nəhəng infrastruktur layihələri də qeyri-neft sektorunun və 

bütövlükdə sahibkarlığın inkişafına əsaslı təkan mənbəyi rolunda çıxış etməlidir. Bütün belə 

yanaşmalar əsas olaraq qeyri-neft sektoru üçün daha səmərəli investisiya və maliyyələşmə 

mühitinin yaradılmasını ön plana çəkir. 
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«Концепция развития Азербайджан - 2020»: взгляд в будущее» и важность 

развития не-нефтяного сектора 

Резюме 

    В статье оценивается значимость и направления результатов применения 

концепции развития Азербайджана. Исследоветься перспективные возможности ее в 

связи с развитием не-нефтяного сектора. Выдвигаются основные направления 

развития не-нефтяного сектора с точки зрения устойчивости экономического 

развития. 

Ключевые слова: концепция развития, социально-экономическое развития, 

инвестиционный и финансовый обеспечения, не-нефтяной сектор 

 

Sadıqov İlqar Vaqif  

“Azerbaijan 2020: Looking into the future” Development Concept” and necessity of the 

development of non-oil sector 

Abstract 

    The article areas and the use of the concept of development of Azerbaijan is assessed value. 

Regarding prospects of development of non-oil sector is analysis opportunities. In terms of 

the sustainability of economic development directions of the non-oil sector are nominated. 

Key words: concept of the development, non-oil sector, socio-economic development, 

investment and financial support 
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