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Xülasə. Məqalədə Respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafında qeyri-

neft sektorunun rolu təhlil edilir. Bu sahədə mövcud problemlər araşdırılır və 

onların həll yolları analiz edilir. 
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Abstract. The paper analyzes the role of the non-

oil sector in the sustainable development of the 
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are analyzed. 
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Резюме. В статье анализируется роль ненефтя-

ного сектора в устойчивом развитии экономики 

страны. Исследуются существующие проблемы 

в этой области и анализируются пути их реше-

ния. 
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1. Giriş 

Hər ölkə öz iqtisadiyyatını təbiətin ona bəxş etdiyi sərvətlər sayəsində inkişaf etdirir. 

Bunlar da tükənən (yeraltı təbii resurslar) və ya tükənməyən (iqlim şəraiti), dəyərli (əlvan 

metallar) və yaxud da tez-tez qiyməti dəyişən (ənənəvi yanacaq növləri) və s.sərvətlərə malik 

olduqlarından,uygun olaraq öz gəlir mənbələrinə görə “turizm”, ”neft-qaz”, ”daş kömür”, 

”almaz” və s. ölkələri kimi tanınırlar. 

Azərbaycan təbiətin ona bəxş etdiyi müxtəlif çeşidli sərvətlərinə görə demək olar 

ki,unikal bir ölkədir. Bu torpaqda min illər boyu neftin və qazın çixması ona həm bəlalar 

gətirmiş,həm də müasir dövrdə iqtisadiyyatının sıçrayışlı inkişafına təkan vermişdir. 

Respublikamız müstəqillik şəraitində öz karbohidrogen tərkibli yanacaq ehtiyatları 

hesabına, bir sıra Avropa ölkələrinin yanacaq ehtiyaclarını ödəməklə dünyanın aparıcı neft 

ölkələri arasında liderlər sırasındadır. Məhz neft faktoru ölkə iqtisadiyyatının inkişafında 

mühüm rol oynamışdır və hələ də oz əhəmiyyətini itirməmişdir. Lakin nəzərə alsaq ki,ənənəvi 

enerji ehtiyatları tükənmək üzrədir(hesablamalara görə dünya neft ehtiyatlarının 50 ildən az 

ömrü qalmışdır), həm də neftə olan tələbat azaldıqca dünya birjalarında neftin qiyməti də 
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kəskin şəkildə aşagı düşür. Artıq bütün neft ixrac edən ölkələr iqtisadi böhran astanasında 

olduqlarını dərk etməyə başlamışlar. Pandemiya ilə əlaqədar olaraq dünya üzrə əksər istehsal 

sahələrinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə neft ixracı da tənəzzülə uğradı və bütün neft ixrac 

edən ölkələrin büdcəsinə mənfi təsir göstərdi. 

Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qlobal iqtisadiyyata mənfi təsirlərinin artdığı 

şəraitdə dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması fonunda Azərbaycan 

iqtisadiyyatının kifayət qədər yüksək maliyyə immuniteti və təhlükəsizliyi mövcuddur.Belə 

ki, hazırda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları - 52 mlrd. ABŞ dolları (ÜDM-in həcmini 

8% üstələyir) təşkil edir. Ölkəmizin xarici dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti 17% (dünyada ən 

aşağı göstəricilərdəndir) səviyyəsindədir. Valyuta ehtiyatları xarici dövlət borcunu 6 dəfə 

üstələyir.  

Son 16 il ərzində Azərbaycan öz iqtisadiyyatını 3,4 dəfə artırmışdır. Yoxsulluq 

səviyyəsi 50%-dən 4,8%-ə endirilib. Hazırda da ölkədə iqtisadi inkişafın davamlılığı təmin 

edilir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2020-ci ildə də müsbət inkişaf dinamikası davam edir. 

Belə ki, 2020-ci ilin yekunlarına görə qeyri-neft sektorunun ÜDM-i 6,7%, cəmi   ÜDM isə 

2,8% artıb, inflyasiyanın səviyyəsi 2,8% təşkil edib. 

         Beləliklə, dünyada baş verən neqativ iqtisadi meyllər fonunda belə, Azərbaycan 

iqtisadiyyatı dayanıqlıq nümayiş etdirir, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir, respublikanın maliyyə 

imkanları genişlənir.  

         Dayanıqlı inkişaf dedikdə, indiki zamanın tələblərini ödəyə bilən, eyni zamanda  

gələcək nəsillərin tələbatlarını ödəmək imkanını təhlükə altına salmayan inkişaf nəzərdə 

tutulur. 

2015-ci ilin 25–27 sentyabr tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan 

dövlətlərin keçirilən Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 2016–2030-cu illər üçün təsdiqlənmiş 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə Respublikamız da qoşulmuşdur. Qarşıya qoyulmuş məqsəd 

və hədəflər dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərini əhatə etməklə, Minilliyin 

İnkişaf Məqsədlərinə əsaslanır və növbəti inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir.Əsas hədəf 

yeraltı sərvətimiz olan xam neft hasilatının azaldılması və ənənəvi yanacaq növlərindən 

istifadənin alternativ enerji mənbələri ilə əvəz edilməsi ilə ölkənin “qara qızıl” sərvətini 

gələcək nəsillərə  miras saxlamaq,həm də ölkə iqtisadiyyatını neft asılılığından azad etməkdir. 

Respublikamızda qeyri neft sektorunun müxtəlif sahələr üzrə şaxələnədirərək sürətli inkişafı 

üçün hər bir şərait vardır. 

Hazırda ölkənin qeyri neft sektoru bir çox sahələr üzrə inamla inkişaf edir.Respublika 

üzrə iqtisadi artım müsbət dinamikaya malikdir.2019-cu ildə ÜDM-in ral artımı 2,2 faiz, 

qeyri-neft sektorunda isə 3,5 faiz təşkil edib. Qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 13,9 faiz 

artıb, qeyri-neft ixracının həcmi 1.9 milyard ABŞ dollarını ötüb. Ötən il qeyri-neft sektoru 

üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların real artım tempi 3,5 faiz təşkil edib. Qeyri-neft 

sektoruna investisiyaların cəmi investisiyalarda xüsusi çəkisi 2018-ci ildəki 65,2 faizdən 

2019-cu ildə 69,7 faizə yüksəlib. 
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        Vergi daxilolmaları üzrə proqnoz ötən il qeyri-neft sektorundan 109,1 faiz yerinə 

yetirilib ki, bu da indiyədək əldə edilmiş ən yüksək göstəricidir. Qeyri-neft sektorundan vergi 

daxilolmaları 458,3 milyon manat və ya 9,1 faiz artaraq 5.432,3 milyon manata çatıb. Bu 

sektordan daxilolmaların həcminin cəmi vergi daxilolmalarında xüsusi çəkisi 70,8 faiz təşkil 

edib, özəl sektorun qeyri-neft sektoru üzrə vergi daxilolmalarında xüsusi çəkisi isə 76,4% 

olub.Qeyri-neft sektorundan daxilolmalar ƏDV üzrə 16,4 faiz, aksiz vergisi üzrə 4,7 dəfə, 

mənfəət vergisi üzrə isə 12,6 faiz artıb.  

          Cədvəl 1-də 2018/2019-cu illər üzrə ölkənin ən çox ixrac edilən qeyri neft mallarından 

əldə etdiyi illik gəliri (Mln.dollarla) göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasının ən çox ixrac edilən qeyri neft mallarından illik gəliri (Mln.dollarla) 

 

Sıra 

№ 

Məhsullar 2018-cı ildə 2019-cu ildə Müqayisəli artım + 

(azalma -) 

1 Pomidor 177,4 189,3 +11,9 

2 Qızıl 118,0 172,4 +54,4 

3 Fındəq ləpəsi 93,5 124,2 +30,7 

4 Pambıq 29,5 122,4 +92,9 

5 Xurma 114,5 104,7 -9,8 

6 Elektrik enerjisi 65,8 76,6 +10,8 

7 Polipropilen 6,6 65,7 +59,1 

8 Metanol 39,3 64,4 +25,1 

9 Polietilen 74,4 64,0 -14,4 

10 Digərləri 920,4 970,2 +50,2 

 

  Respublikanin hazırkı qeyri-neft məhsullarının ixrac potensialını aşagıdakı sahələrə 

bölmək olar: 

  meyvə-tərəvəz; 

  plastmass və onlardan hazırlanan məmulatlar; 

 alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar; 

 kimya sənayesi məhsulları; 

 elektrik enerjisi; 

 qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; 

 pambıq ipliyi; 

 şəkər;  

 alkoqollu və alkoqolsuz içkilər 

Bu siyahıya tütün məmulatlarını, barama  istehsalını, sitrus meyvələrini, zeytun, 

şabalıd, püstə, badam, zəfəran, biyan kökü, qızılgül yağı, ag balıq və balıq kürüsü, çay, xalça 

məmulatı, ”qarabağ atları” və ölkəmizdə istehsal potensialı olan digər malları əmtəə kimi 
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əlavə etmək olar. Lakin təəssüf ki, bu sadalanan mallardan bəzilərinin ixrac həcmi cüzidir, 

bəzisi də hələ ixrac səviyyəsində deyil. 

Qeyri-neft malları təkcə əmtəə kimi deyil,həm də xidmət formasında da ölkəyə gəlir 

gətirməkdədir. Belə ki, 2019-cu il ərzində “Azərkosmos” ASC tərıfindən dünyanın 27 

ölkəsinə peyk telekommunikasiya xidmətləri və optik peyk xidmətləri ixrac edilmişdir ki, bu 

da 43,4 milyon abş dolları dəyərləndirilir. 2017-ci ildə bu rəqəm 22,9 Mln.dollar, 2018-ci ildə 

isə 25,6 Mln.dollar olmuşdur. Beləliklə, 2017-ci ilə nisbətən 2018-ci ildə artım 12%, 2019-cu 

ildə isə 70 % təşkil etmişdir. 

2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 1 milyard 954 

milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə qeyri-neft sektoru üzrə 

ixrac 265 milyon ABŞ dolları və ya 15,7 faiz  artıb.  

Respublıkamızın istər neft-qaz tələbatına görə, istərsə də qeyri-neft malları üzrə daimi 

partnyorları vardır ki, onlardan da ən çox qeyri-neft mallarını alan 5 ölkənin 2018/2019-cu 

illər üzrə ixrac həcmi cədvəl 2-də verilmişdir. 

 

Cədvəl  2. Qeyri-neft sektoru mallarının 2018/2019-cu illərdə ölkələr üzrə ixrac həcmi Mln.dollarla 

 

№ Ölkələr 2018-ci il 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən artım (%) 

1 Rusiya 619,2 690,6 11,5 

2 Türkiyə 344,9 401,8 16,5 

3 İsveçrə 155,4 179,0 32,2 

4 Gürcüstan 124,5 159,1 27,8 

5 Ukrayna 40,8 50,6 24,6 

 

Qeyri –neft sektorunun mövcud sahələrinin inkişaf etdirilməsi və yeni sahələrin 

inkişafına şərait yaratmaq Respublikamız üçün ən ümdə məsələlərdəndir.  

Qeyri neft sektorunun sürətli inkişafı yeni iş yerlərinin açılması, yəni işsizlik 

səviyyəsinin aşağı salınması, yoxsulluğun azaldılması, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

ilə bağlı mühüm uğurlarla səciyyələnir. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsi və davamlılığının təmin edilməsi ilk 

növbədə qeyri neft sektorunun müxtəlif sahələr üzrə genişləndirilməsi və bərpa edilməsi, 

istehsalının dünya bazarına ixracının artırılması ilə nail olmaq olar. 

Qeyri-neft məhsullarının idxalı nəticəsində ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi daha çox 

zərər görür. 

          Müasir dövrdə daxili iqtisadi təhlükəsizliyin dayanıqlılığının sabitləşdirilməsi qlobal 

iqtisadi təhlükəsizliyə münasib şərait yaradır və bu da dövlətin suverenliyinin qorunub 

saxlanılmasına və beynəlxalq arenada reytinqinin qaldırılmasına səbəb olur. 
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Nəticə. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması,dövlətin həyata keçirdiyi 

iqtisadi siyasət hesabına milli iqtisadiyyatın neft amilindən asılılığının qeyri-neft sektorunun 

tərəqqisi hesabına aradan qaldırılması üçün görülən kompleks tədbirlər nəticəsində ölkəmizin 

uğurlarını şərtləndirdi. 

Qeyri-neft sektorunun inkişaf prioritetləri bir çox dövlət proqramlarında, neft və qaz 

gəlirlərinin 2005-2025-ci illərdə idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiyada, Azərbaycan 

2020: Gələcəyə Baxış İnkişaf konsepsiyasında, Azərbaycan Respublikasında sənayenin 

inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət proqramında öz əksini tapmışdır. 

Müasir şəraitdə respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkişafının dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi elmi-texniki tərəqqinin ən 

yeni nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi və eləcə də bu sahədə müştərək müəssisələrin 

yaradılması ilə səciyyələnməlidir. Qeyri-neft sektorunda müştərək müəssisələrin yaradılması 

həmin məhsulların nəinki daxili bazarda kifayət qədər sürətlə reallaşdırılmasına və eləcə də 

həmin məhsulların xarici bazarlarda çevik şəkildə reallaşdırılmasına əlverişli şərait yarada 

bilər. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafına dövlət tərəfindən dəstək göstərilməsi vergi 

güzəştlərinin tətbiq edilməsi ilə də sıx əlaqədardır. Vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi bu və 

ya digər şəkildə müəyyən zaman şəklində dövlət büdcəsinə vergi daxil olmalarının həcminin 

azaldılmasına gətirib çıxarsa da, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi nəticəsində bu 

məhsullara olan təlabatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə əlverişli şərait yarada bilər. Bu 

isə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rola malikdir.  

Ölkənin qeyri-neft sektoru kifayət qədər inkişaf etdirilərsə, dünya bazarında neftin 

qiymətinin kəskin aşağı düşməsi səbəbindən yarana biləcək mənfi təsirlər neytrallaşdırıla 

bilər.Bu isə iqtisadiyyatın neftdən asılılığının minimuma endirilməsi deməkdir. 

Cari dövrdə ölkəmizdə emal sənayesi, turizm, kənd təsərrüfatı, informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft sektorunun inkişafının əsas prioritet sahələri hesab 

olunur. Dünyadakı beynəlxalq maliyyə institutları Azərbaycanda turizm və kənd təsərrüfatının 

xüsusilə əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edirlər. Ölkədəki məşğul əhalinin 43 faizə yaxını 

hazırda kənd təsərrüfatı sahəsində çalışır. Bunun nəticəsində də, bu sahədə reallaşan dövlət 

proqramları çoxalır, bir sıra islahatların və yeni texnologiyaların cəlb olunması sürətlənir. 
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