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Xülasə. Məqalədə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı təhlil edilir. 

Son illər ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı strateji yol xəritəsinin qəbul 

olunması və bunun da nəticəsində iqtisadiyyatın digər sahələrinin də 

inkişafına xüsusi diqqət ayrıldığı vurğulanır.  
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Abstract. The paper deals with the development of 

the non-oil sector of economy in Azerbaijan. 

Special attention is paid to the development of the 

non-oil sector recent years, adoption of the 

strategic road map and as a result development of 

the other sectors of the economy. 
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Резюме. В статье анализируется развитие не-

нефтяного сектора экономики. Последние годы 

развитие в стране ненефтяного сектора, прин-

ятие стратегической дорожной карты приводит 

к уделению особого внимания развитию дру-

гим отраслям экономики.  

Ключевые cлова: ВВП, ненефтяной сектор, 

инвестиции, отраслевая структура экономики, 

занятость, основной капитал. 

 

1. Giriş 

Məlumdur ki, iqtisadi inkişafın səmərəli təşkilində onun sahə strukturunun optimallığı 

ən önəmli məsələlərdən biridir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının 

strukturuna nəzər saldıqda aydın olur ki, müstəqillik illərindən sonra ölkənin iqtisadiyyatının 

strukturunda neft amili ilə bağlılığı daha aydın hiss edilir. Nəzərə alsaq ki, müstəqilliyin ilk 

illərində neft sektorunun ÜDM-da payı 12-15% olmuşdursa, 1994-cü il 20 sentyabrda 

imzalanan “Əsrin müqaviləsi” adlanan neft müqavilələrinin Xəzər dənizində Azəri, Çıraq və 

Günəsli yataqlarının dünyanın ən qabaqcıl neft şirkətləri birgə işlənməsinə dair müqavilə 

imzalandıqdan sonra neft sektorunun ölkənin ÜDM-nun həcmində və milli iqtisadiyyatın sahə 

strukturunda dominantlığı ildən–ilə artmışdır. 

İqtisadiyyatın sahə strukturunun müəyyən edilməsində investisiya qoyuluşları önəmli 

rola malikdirlər. Yəni hansı sahəyə investisiya qoyuluşlarının həcmi çoxdursa, deməli həmin 

sahənin iqtisadi artım tempi də yüksək olur. Bu baxımdan ölkəmizdə neft sektorunun yüksək 
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inkişafı onun strateji məhsul olması ilə yanaşı həmin sahəyə yönəldilən investisiyaların 

həcminin çox olması sayəsində mümkün olmuşdur. Müstəqillik dövründə neft sənayesinə 

yönəldilən investisiyaların həcminin çox olması təbii olaraq neft sənaye sahəsinin 

məhsullarının həcmini və ixracın strukturunda neft məhsullarının xüsusi çəkisinin artmasını 

şərtləndirən amil olmuşdur.  

 

2. Azərbaycan iqtisadiyyatında neft və qeyri-neft sektoruna yönəldilən 

investisiyalar 

Neftin tükənən təbii sərvət olduğunu və iqtisadiyyatın aslılıq dərəcəsini gücləndirdiyi 

üçün Azərbaycan hökuməti qeyri-neft sektorunun və sənaye sahələrinin inkişafı üçün ciddi 

addımlar atır. Bunu nəzərə alan hökümətimiz 06 dekabr 2016-cı ildə “milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi” haqqında ölkə Prezidenti tərəfindən 

Fərman imzalanmışdır [1, s.12]. Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın səmərəliliyini təsdiqləyən 

amil neft, təbii qaz, qızıl, gümüş deyil, məhz texnologiya və mütərəqqi texnologiyaya 

əsaslanan iqtisadiyyatın qrulması  müəyyən edir. Buna görə də qeyri-neft sektorunun inkişafı 

zəruridir. Qeyd etdiyimiz kimi qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün əsas amil investisiya 

qoyuluşları ilə bağlıdır. Lakin bununla belə bildirmək lazımdır ki, neft sektoruna yönəldilən 

investisiyaların xüsusi çəkisi yüksək olaraq qalmaqdadır. 

 

Cədvəl 1. Azərbaycanda əsas kapitala investisiya yönəldilməsinin strukuru (faizlə) 

 

İllər  Neft sektoru  Qeyri-neft sektoru Cəmi 

2011 24,0 76,0 100 

2012 25,0 75,0 100 

2013 28,5 71,5 100 

2014 33,6 62,9 100 

2015 44,6 55,4 100 

2016 51,0 49,0 100 

2017 54,0 46,0 100 

Mənbə: [2]. 

Neft kontraktları imzalandıqdan sonra bu sektora investisiya qoyuluşları yüksək 

səviyyədə olmuşdur. Cədvəl məlumatları göstərir ki, 2011-2015-ci illərdə qeyri-neft sektoru 

üzrə investisiya qoyuluşları yüksək olsa da son iki ildə neft sektoruna investisiya 

qoyuluşlarının həcmi qeyri-neft sektorunu üstələmişdir ki, bu da ölkəmizin təbii qaz ixracının 

artması və bu sektora xarici investisiya axını ilə bağlıdır. Ölkəmizin neft-qaz sənayesinə 

yönəldilən investisiyaların həmçinin çox olmasına baxmayaraq aparılan təhlillərə əsaslanaraq 

deyə bilərik ki, ölkəmizin dinamik inkişafı təmin edilmiş, qeyri-neft sahələrinin və regionların 

davamlı inkisafına nail olunmuş, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, özəl sektorun inkisafı və 
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əlverişli rəqabət mühitinin inkişafı istiqamətində tədbirlər uğula davam etdirilmişdir. 

Sadalanan müsbət amillərin nəticəsidir ki, son bir necə ildə ölkənin ÜDM- qeyri-dövlət 

bölməsinin payı 83,8%-dən artıqdır. İqtisadiyyatın sahələri üzrə qeyri-dövlət bölməsinin 

payını aşağıdakı kimi göstərmək olar.  

 

Cədvəl 2. Ümumi daxili məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı, müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, 

faizlə 

 

İllər   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ümumi daxili məhsul - cəmi 82.5 81.5 82.5 81.9 81.2 83.7 83.8 

Sənaye 88.1 87.3 87.4 86.1 83.0 87.6 87.9 

Tikinti 75.3 76.0 84.5 84.3 84.5 86.8 84.6 

Kənd təsərrüfatı 99.3 99.4 99.4 99.8 99.8 99.9 99.9 

Ticarət və xidmətlər 99.7 99.7 99.8 99.8 99.6 99.6 99.7 

Nəqliyyat 78.1 77.7 77.1 78.5 81.7 82.8 82.4 

Rabitə 76.3 76.6 76.8 80.0 81.0 80.5 81.2 

Sosial və sair xidmətlər 49.4 49.1 51.5 55.2 57.8 58.0 56.1 

Mənbə: [4]. 

Cədvəl 2-nin məlumatlarından göründüyü kimi sosial və sair xidmətlər istisna olmaqla 

qalan digər sahələrin ÜDM-də xüsusi çəkisi nəinki, 80%-dən hətta bəzi sahələrin payı isə 

90%-dən belə çoxdur. Yəni ÜDM istehsalında qeyri-dövlət bölməsinin payı yüksəkdir. Belə 

hal müsbət məqam kimi qeyd olunsa da burada xüsusi bir məqam və ya ziddiyyətli hal ondan 

ibarətdir ki, 2017-ci ildə ÜDM-də qeyri-dövlət bölməsinin ümumən payı 83,8% olmasına 

baxmayaraq, onun dəyər baxımından isə cəmi 57,1%-i qeyri-neft bölmələrində istehsal olunan 

məhsul və xidmətlərin payına düşür. Başqa sözlə arada qeyri-neft sektorunun həcmi ilə onun 

istehsal etdiyi məhsul arasında çiddi fərqin (26,7%), disbalansın olması aruzu olunan hal 

deyildir. ÜDM-nin qeyri-dövlət bölməsinin payına uyğun məhsul istehsalının olması daha 

yaxşı olardı. Buna görə də iqtisadiyyatın neft və qeyri-neft bölmələrində istehsal olunan 

ÜDM-nin istehsalını əks etdirən cədvələ nəzər salmaq məqsədə müvafiq olardı.  

Cədvəl 3-ün məlumatları göstərir ki, qeyri-neft sektorunun ÜDM xüsusi çəkisi 2011-ci 

ildə 44,54% olduğu halda bu göstərici  2017-ci ildə 57,1%-ə yüksəlmişdir. Digər tərəfdən onu 

da bildirək ki, qeyri-neft sektoru üzrə artım tempi, neft-qaz sektoru üzrə və ÜDM-nin artım 

tempindən yüksək olmuşdur. Belə ki, Cədvəl 3-ün məlumatlarının təhlili göstərir ki, 2006-

2011-ci illərdə neft-qaz sektoru üzrə istehsal olunan ÜDM qeyri-neft sektorunu üstələmişdir. 

Lakin 2012-ci ildən başlayaraq qeyri-neft sektoru üzrə istehsal olunan ÜDM-in həcmi neft-

qaz sektorunu üstələmişdir. 2012-ci ilə nisbətən 2017-ci ildə qeyri-neft sektoru ümumi daxili 

məhsul istehsalı 48,9% artmışdırsa, bu göstərici təhlil olunan dövrdə neft-qaz sektoru üzrə 

cəmi 2,1% olmuşdur.  
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Cədvəl 3. İqtisadiyyatın neft və qeyri-neft bölmələrində ümumi daxili məhsul istehsalı(milyon manatla) 

 

İllər ÜDM 
neft-qaz 

sektoru 

neft-qaz 

sektorunun  

ÜDM-də 

xüsusi 

çəkisi(%)  

qeyri-neft 

sektoru 

qeyri-neft 

sektorunun 

ÜDM  

xüsusi 

çəkisi(%)  

məhsula və 

idxala  xalis  

vergilər 

xüsusi çəkisi (%) 

2011 52,082,0 25,829.9 49.59 23,196.1 44.54 3,056.0 5.87 

2012 54,743.7 24,487.3 44.73 26,864.4 49.07 3,392.0 6.20 

2013 58,182.0 23,778.1 40.87 30,525.9 52.47 3,878.0 6.67 

2014 59,014.1 21,405.2 36.27 33,195.9 56.25 4,413.0 7.48 

2015 54,380.0 15,382.2 28.29 34,138.8 62.78 4,859.0 8.94 

2016 60,425.2 19,552.6 32.36 35,951.1 59.50 4,921.5 8.14 

2017 70,135.1 25,000.8 35.65 40,012.3 57.05 5,122.0 7.30 

Mənbə: [4]. 

 

3. Qeyri-neft sektorunun artım tempi və yaradılmış əlavə dəyər 

  Ölkə iqtisadiyyatının istər nəft sektoru və istərsə də qeyri-neft sektoru üzrə təhlili 

aparılarkən onun dövrlər üzrə artım tempinin təhlili də maraqlıdır.  

Şəkil 1-in məlumatlarına əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, ÜDM-nin 2011-2017-ci illər 

üzrə orta illik artım tempi 1,3% oduğu halda, neft-qaz sektoru üzrə 3,1% və qeyri-neft sektoru 

üzrə bu göstərici 5,1% olmuşdur. Beləliklə təhlil göstərir ki, 2011-2017-ci qeyri-neft 

sektorunun illər üzrə artım tempi həm ÜDM-nin və həm də neft sektorunun artım tempindən 

yüksək olmuşdur.  

Ümumiyyətlə,yuxarıda göstərilən cədvəllərin məlumatları əsasında belə qənaətə gəlmək 

olar ki, məhsul istehsalı baxımından ölkənin qeyri-neft sektoru səmərəli formalaşmamışdır. 

Bununla yanaşı qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin təhlili də maraq doğurur.  

 
 

Şəkil 1. ÜDM, neft-qaz sektoru qeyri-neft sektorunun artım tempi Mənbə: [3]. 
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Şəkil 2. 2017-ci ildə qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyər (faizlə) Mənbə: [4]. 

 

Ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafı 2013-cü ildən başlayaraq neft sektorunun 

inkişafını üstələməklə yanaşı, onun dinamik inkişafı da təmin  edilmişdir. Aparılan 

müşahidələr göstərir ki, 2017-ci ildə  ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda 40,0 mlrd. 

manatlıq əlavə dəyər yaradılmışdır ki, bunun da 42,5% tikinti nəqliyat və anbar təsərrüfatı, 

ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrin payına düşmüşdür. Xatırladaq ki, 2017-ci ildə 

ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin həcmi əvvəlki illə 

müqayisədə 2.7% artdığını göstərir. Qeyri-neft sektorunun alt sahələri üzrə ÜDM-ə ən çox 

müsbət töhfə verən sahələr nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, tikinti və ticarət və vasitələrinin 

təmiri sahələri olmuşdur.  

Milli iqtisadiyyatın strukturunun formalaşmasında ölkənin malik olduğu təbii 

üstünküklər önəmli rola malik olmuşdur. Hansı ölkədə hansı təbii sərvət boldursa həmin 

ölkədə təbii sərvəti bol olan məhsul üzrə ixtisaslaşması Xekşer-Ohlin nəzəriyyəsindən 

məlumdur. Azərbaycanda da təbii sərvət kimi neft amilinin bol olması ölkənin həm ÜDM-nin 

həcmində, həm sənaye üzrə istehsal olunan məhsulun həcmində, həm ixracın həcmində uzun 

illər böyük çəkiyə malik olmasını şərtləndirmişdir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, neft 

sektorunun inkişafı digər sənaye sahələrinin inkişafında xüsusilə də neft emalı ilə bağlı olan 

sənaye sahələrinin inkişafında önəmli rola malik olmuşdur.  

 Müşahidələr təsdiqləyir ki, sənayenin emal sənayesində yaradılan əlavə dəyərin artım 

tempi (2014-cü il istisna olmaqla) əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən yüksək olmuşdur. 

Belə ki, 2017-ci ildə emal sənayenində yaradılan əlavə dəyər əvvəlki illə müqayisədə 11, 2% 

artıqdır.  

Milli iqtisadiyyatın sahə strukturunun formalaşmasında investisiyaların həcmi 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyindən artıq ABŞ, Çin, Yaponiya, Sinqapur, Almaniya, Cənubi 

Koreya və İsrail kimi ölkələr daha çox texnologiyaya əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasına 

əhəmiyyətli dərəcədə fikir verirlər [4, s.123]. Burada əsas hədəflərdən biri texnologiya 

brendinə malik iqtisadiyyatın qurulması və bunun əsasında daha mütərəqqi məhsul dünya 
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bazarına satmaqdır. Təhlillər göstərir ki, milli iqtisadiyyatın sahə strukturunda mədənçıxarma 

sənayesindən sonra kənd təsərrüfatı (payı 5,6%), emal sənayesi (4,7%), tikinti (9,5%) və 

ticarət nəqliyyat səsərrüfatı (6,8%) inkişaf etmişdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 3. Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın strukturu (Müəllif tərəfindən hazırlanıb) 

Aparılan müşahidələr təsdiqləyir ki, ölkədə iqtisadi artımın təmin olunması 1995-ci 

ildən başlasa da bunun əsas səbəblərindən biri neft sektoruna cəlb olunan investisiyalarla 

bağlı olmuşdur. Son illərin (2011-2017) statistik məlumatları göstərir ki, qeyri-neft 

sektorunun artım tempi neft sektorunun artım tempindən yüksək olmuşdur. Bu baxımdan 

Azərbaycanda müasir iqtisadiyyatın strukturunu aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

Məlum olduğu kimi iqtisadiyyatın müəyyən bir struktura malik olması əhalinin 

məşğulluğunun da sahələr üzrə əhatə dairəsini müəyyən edir. Bu baxımdan əhalinin iqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə məşğulluğunun bölgüsünə nəzər salmaq məqsədə müvafiq olar. 

Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumatarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, ölkə 

əhalisinin 4 822,1 min nəfəri məşğul əhali hesab olunur ki, bunun da 1752,9 min nəfəri və ya 

ümumi məşğul əhalinin 36,4%-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 38 

min nəfəri və ya ümumi məşğul əhalinin 0,8%-i mədənçıxarma sənayesində çalışır. Burada 

maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, ölkənin kənd təsərrüfatında çalışan 1 752,9 min iqtisadi 

məşğul əhali ÜDM-un 5,6%-ni, mədənçıxarma sənayesində çalışan 38 min əhali isə ÜDM-un 

35%-ni istehsal edir.  Hesab edirik ki, məhz bu baxımdan iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi dayanıqlı inkişafının təmin olunmasının əsas prioriteti kimi qəbul 

edilməlidir.  
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Cədvəl 4. Məşğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü, faizlə 

 

İqtisadi fəaliyyət növləri  2013 2014 2015 2016 2017 

İqtisadiyyat üzrə – cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq  37,1 36,7 36,4 36,3 36,4 

Mədənçıxarma sənayesi  0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Emal sənayesi  5,0 4,9 4,9 5,1 5,2 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı  0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı  0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 

Tikinti  7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri  14,7 14,8 14,9 14,7 14,6 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə  1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

İnformasiya və rabitə  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti  0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar  1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət  1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat  6,2 6,2 6,1 6,0 5,9 

Təhsil  8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi  3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət  1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi  3,0 3,1 3,3 3,3 3,2 

Mənbə: [ 2 ]. 

 

Nəticə. Beləliklə də milli iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasının təhlili göstərir ki, ölkədə 

sənayenin xüsusilə də qeyri-neft sənayesinin inkişafına ölkə iqtisadiyyatının kompleks inkişaf 

strategiyasının tərkib hissəsi kimi baxılmalıdır. Buna görə də hesab edirik ki, ölkənin sənaye 

sənayesindəki malik olduğu müqayisəli üstünlüklər müəyyinləşdirilməli və bu əsasda həm 

ixracyönümlü və həm də idxalı əvəz edən istehsal və xidmət sahələri müəyyənləşdirilməlidir. 

Ölkədə iqtisadiyyatın strukutur yenidənqurmasının prioritet istiqamətlərinə uyğun olaraq, 

elmi-texniki potensialdan istifadənin edilməsinə diqqət artırılmalıdır.  Lakin bununla belə son 

illər ölkənin qeyri-neft sənayesi sahəsində həyata keçirilən diversifikasiya tədbirləri xüsusildə 

də, ölkədə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər, 

sahibkarlığın inkişafı, iqtisadiyyatın infrastruktur və yardımçı sahələrində 

rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, qeyri-

neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasına dair Tədbirlər Planı”nı, “Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkının yaradılması”, “Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması”, “Yüksək 

Texnologiyalar Parkının yaradılması”qeyri-neft sənayesinin inkişafı  və yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunlarla yanaşı son illərdə 

qeyri-neft sənayesində innovasiya fəallığının yüksəldilməsi məqsədilə qanunvericilik 
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bazasının təkmilləşdirilməsi, daxili bazarın qorunması da qeyri-neft sənayesinin inkişafının 

stimullaşdırılmasına xidmət edəcəkdir.  
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