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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan və Almaniya arasında ticarət və iqtisadi 

əməkdaşlığın istiqamətləri və prioritetləri təhlil edilir, Azərbaycanın 

Almaniyaya ixrac perspektivi olan əmtəə qrupları müəyyənləşdirilir və 

onların rasional seçim prinsipləri təklif olunur.   Həmçinin Almaniya ilə 

ikitərəfli iqtisadi və ticarət əlaqələrinin artırılmasının ölkənin iqtisadi 

inkişafına təsiri qiymətləndirilir. 

 

Açar sözlər: Almaniya, xarici ticarət, inteqrasiya, müqayisəli üstünlük, 

rəqabətqabiliyyətlilik. 
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Abstract. The article analyzes the directions and 

priorities of trade and economic cooperation 

between Azerbaijan and Germany, identifies the 

commodity groups of Azerbaijan with the prospect 

of export to Germany and suggests the principles 

of their rational choice. The impact of the 

expansion of bilateral trade and economic relations 

with Germany on the country's economic 

development is also assessed. 

Keywords: Germany, foreign trade, integration, 

comparative advantage, competitiveness. 
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Резюме. В статье анализируются направления 

и приоритеты торгово-экономического сотруд-

ничества между Азербайджаном и Германией, 

выделяются товарные группы Азербайджана с 

перспективой экспорта в Германию и предла-

гаются принципы их рационального выбора. 

Также оценивается влияние расширения дву-

сторонних торгово-экономических отношений 

с Германией на экономическое развитие стра-

ны. 

Ключевые слова: Германия, внешняя тор-

говля, интеграция, сравнительное преиму-

щество, конкурентоспособность. 

 

1. Giriş 

Azərbaycan onunla eyni kontinentdə yerləşən, əhatə və nüfuz dairəsinə görə dünyanın 

əsas iqtisadi və siyasi güc mərkəzlərindən biri olan Avropa İttifaqı (Aİ), o cümlədən Avropa 

iqtisadiyyatının lokomotivi hesab olunan Almaniya ilə iqtisadi əməkdaşlığını genişləndirməsi 

və bu məkana inteqrasiya obyektiv zərurətə çevrilmişdir. Almaniya Avropa iqtisadiyyatında 

lider ölkə kimi ölkənin məkana inteqrasiyası prosesində aparıcı rola malikdir. BREXİT-in 

sürətlənməsi ilə Almaniya inteqrasiya prosesində lider ölkəyə çevrilməklə hər bir mərhələdə 

fayda əldə edir.    
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Azərbaycan ilə Almaniya arasında ikitərəfli iqtisadi münasibətlər son dövrlər 

əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmiş və bu hər iki ölkə üçün perspektiv olaraq qiymətləndirilir. 

Almaniyanın yalnız Avropa Birliyində deyil, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında rolunu nəzərə 

alaraq qarşılıqlı iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi Azərbaycan üçün həm 

daxili, həm də xarici faktorlarla əlaqədardır:  

1. Azərbaycanın əsas xarici valyuta gəliri olan neftin dünya bazarında qiymətinin 

kəskin volatil olması 

2. 2015-ci il xarici şokların ölkə iqtisadiyyatına təsirindən sonra iqtisadiyyatın, o 

cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişaf templərini əhəmiyyətli itirməsi; 

3. Azərbaycanın ixrac olunan qeyri-neft sektoru məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin 

əhəmiyyətli aşağı olması; 

4. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının texnoloji səviyyəsinin əhəmiyyətli aşağı 

olması və 4-cü sənaye inqilabının çağırışları ilə kəskin uzlaşmaması; 

Qeyd edilən faktorlar iki dövlət arasında qarşılıqlı ticarət münasibətlərinin inkişafını 

ləngidən problemlərdəndir.  

2017-ci ildən başlayaraq ölkədə müşahidə edilən makroiqtisadi stabillik və həyata 

keçirilən dərin struktur islahatlar Almaniya ilə ikitərəfli uzunmüddətli ticarət münasibətlərinin 

inkişafı üçün möhkəm əsaslar roluna malik olmalıdır. 2018-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft 

sektorunun cəmi ixracı 1.7 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Almaniya ilə ikitərəfli ticarət 

perspektivlərinin inkişafının qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə ölkə iqtisadiyyatının 

idxaldan asılılığına və ixracın inkişaf perspektivinə baxaq. 

 

2. Azərbaycanda idxaldan asılılıq və qeyri-neft ixracı ilə bağlı vəziyyət 

2015-ci ildən başlayaraq məqsədyönlü iqtisadi inkişaf konsepsiyasının uğurla 

reallaşdırılması makroiqtisadi sabitlik üçün möhkəm əsaslar yaratmış, iqtisadiyyatın həcmi 

genişlənmiş və idxalı əvəz edən yerli istehsal məhsulları ilə təminolunma imkanları artmışdır. 

Uğurlu beynəlxalq inteqrasiya iqtisadiyyatın ixrac qabiliyyətinin yaxşılaşmasını və nəticədə 

cari əməliyyatlar üzrə xarici dövriyyənin ÜDM-i üstələməsini təmin etmişdir.  

Orta və uzunmüddətli dövrdə isə yeni iqtisadi inkişaf modelinin effektiv 

reallaşdırılması üçün ölkədə makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığı təmin olunmalı, bu əsasda 

iqtisadiyyatın şaxələnməsi üzrə xarici şokların təsirləri azaldılmalı və məzənnənin qiymət 

gözləntilərinin formalaşmasında rolu əvəzlənməlidir. Bu, makroiqtisadi idarəetmə və 

koordinasiyanın təkmilləşdirilməsi baxımından da zəruridir. Bir sıra inkişaf etmiş və etməkdə 

olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, daxili tələbin idxaldan asılılığı və məzənnənin başlıca 

inflyasiya faktoru olması makroiqtisadi sabitlik üzrə risklər yaratmaqla ortamüddətli dövrdə 

dayanıqlı və inkluziv artıma təhdid kimi çıxış edir.  

Ötən 5 ildə ölkədə əhəmiyyətli məzənnə korreksiyası makroiqtisadi tarazlığı təmin etsə 

də, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artım üçün kifayət deyildir. Bu proses 

iqtisadiyyatda dərin struktur islahatlar, innovasiyaların aktiv tətbiqi, yerli resurslar hesabına 
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sənayeləşmə coğrafiyasının genişlənməsi hesabına qlobal dəyər zəncirinə qoşulma kimi 

məsələlərdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.   

Qabaqcıl ölkə təcrübələri nəzərə alınmaqla idxalın əvəzlənməsi siyasəti milli iqtisadi 

inkişafın əsas strateji istiqaməti kimi makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığını və iqtisadiyyatın 

şaxələnməsini təmin edir. İdxalın əvəzlənməsi ölkə iqtisadiyyatının strukturunun 

diversifikasiyasına və yeni artım mənbələrinin tapılmasına imkan verir. Bu zaman 

iqtisadiyyatda daxili istehsal sahələrinin rolu artır, aralıq məhsul və texnologiyalar hesabına 

yerli istehsalın daxili və xarici bazarda rəqabət qabiliyyətinin yaxşılaşmasına şərait yaranır. 

İdxalın əvəzlənməsi yerli istehsalın artırılması və istehsalda innovasiyaların tətbiqini 

stimullaşdırır. Nəticədə ölkə iqtisadiyyatının xüsusilə, qlobal dəyər zəncirinə qoşulma, 

qabaqcıl texnologiya və iqtisadi təhlükəsizlik kimi strateji əhəmiyyətli sahələrdə 

özünütəminetmə yaxşılaşır, məşğulluq artır, xarici valyutaya tələb azalır və makroiqtisadi 

sabitliyin əsasları möhkəmlənir. 

İdxalın əvəzlənməsi siyasəti böyük daxili bazara malik, xarici bazarlara çıxışı olan və 

təbii resursla zəngin ölkələr üçün uyğun strategiya hesab olunur. Təcrübə göstərir ki, idxalın 

əvəzlənməsi siyasətinin effektivliyi dəyər zəncirində idxalı əvəzlənəcək istehsala tələbin 

olması, həmçinin daxili rəqabətin qorunması kimi faktorlardan asılıdır. İdxalın əvəzlənməsi 

prosesinin aktivləşdirilməsi yalnız geosiyasi və iqtisadi risklərin mənfi təsirlərinin aradan 

qaldırılması ilə deyil, həmçinin iqtisadi inkişaf üçün əlverişli institusional şəraitin 

formalaşdırılması, makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi və xarici konyukturdan 

asılılığın azaldılması ilə əlaqədardır. 

İdxalın əvəzlənməsi iqtisadi artımı təmin etsə də, onun uzunmüddətli dövrdə 

dayanıqlığı qlobal dəyər zəncirində iştirak səviyyəsindən – ixracyönümlü iqtisadiyyatın 

formalaşmasından asılı olacaqdır. Müqayisəli üstünlüklərə istiqamətlənmə idxalın 

əvəzlənməsi siyasətinin dayanıqlığını və effektivliyini təmin edir. Bu prosesdə xarici 

mənbələr, xüsusilə xarici birbaşa investisiya cəlbi də tələb olunur. 

Son dövrlər ölkədə idxalı əvəz edən yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ixrac 

imkanlarının genişləndirilməsinə dövlət dəstəyi artırılmış, rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft 

məhsulları istehsalının stimullaşdırılmasına, eləcə də onun xammal bazasının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Bu istiqamətdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində qeyri-neft 

sektoruna birbaşa xarici investisiyalar cəlb etməklə daxili istehsalın rəqabət qabiliyyətinin 

gücləndirilməsi, idxalın əvəzlənməsi fəaliyyətinin dəstəklənməsi və yerli məhsullarla özünü 

təminetmə səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, qeyri-neft sektorunun ixrac imkanlarının 

artırılması strateji məqsədlər kimi müəyyən olunmuşdur [3, s.56-63].  
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Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti qeyri-neft sektorunda 

rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 19 

sentyabr 2018-ci il tarixli Sərəncam da imzalamışdır. 

 

 
Diaqram 1. Qeyri-neft sektoru üzrə idxal və ixracın dinamikası, mlrd. dollar [4] 

 

2015-ci ildə milli valyutanın məzənnəsinin ucuzlaşmasına paralel olaraq iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi istiqamətində aparılan islahatlar idxalın azaldılması üçün geniş imkanlar 

yaratmışdır. 2014-2016-cı illərdə isə qeyri-neft idxalı hər il orta hesabla 12.3% azalmışdır. 

2017-ci ildən isə iqtisadiyyatda bərpa prosesi xarici ticarət göstəricilərinə də təsir etmişdir. 

Nəticədə son 2 ildə qeyri-neft idxalı 47.4% artaraq 9.8 mlrd. dollara çatmışdır.  

 

1,6 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2 1,6 1,7

9,0 9,4
10,0

7,9 7,4
6,7

7,4

9,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Qeyri-neft ixrac Qeyri-neft idxal

Rusiya

14%
Türkiyə

14%

Çin

7%

Almaniya

8%

ABŞ

6%

Digər 

ölkələr

42%

Böyük 

Britaniya

9%

2012-14



İPƏK YOLU, No.3, 2020 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
34 

 

Diaqram 2. İdxalda əsas ölkələr [2] 

 

İdxalın artması qiymət artımı faktoru ilə bağlı olmuş, fiziki həcm isə idxala əsasən 

azaldıcı təsir göstərmişdir. Bununla belə, qeyri-neft idxalının həcmi bu sektor üzrə ixracı 

dəfələrlə üstələyir. Təkcə 2018-ci ildə qeyri-neft idxalı qeyri-neft ixracını 5.7 dəfə üstələmiş, 

qeyri-neft ticarət kəsirinin sektorun ÜDM-də payı 37%-ə çatmışdır (2017-ci ildə 25%). 

Halbuki, 2017-ci ildə qeyri-neft idxalı sahənin ixracından 4.7 dəfə böyük olmuşdur.   

İdxalın coğrafi təhlili göstərir ki, aşağı və zəif texnoloji quruluşa malik bazarlar idxalda 

üstünlük təşkil edir. 2018-ci ilin 11 ayında 2012-2014-cü illərə nəzərən MDB ölkələrindən 

idxal olunan malların həcmi 9% yüksəlmiş, Aİ ölkələrindən idxalın həcmi isə 34% azalmışdır. 

Türkiyə (13%), Rusiya (15%) və Çin (10%) idxalda əsas ticarət tərəfdaşları olaraq qalmışdır. 

Bu dövrdə idxalda çəkisi kəskin artan ölkələr Çin, İran, idxal əlaqələri əhəmiyyətli səviyyədə 

azalanlar isə əsasən Aİ ölkələri olmuşdur. 
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Diaqram 3. [2] 

Qeyd: * İdxal/(İstehsal+İdxal-ixrac) 

 

3. İdxaldan asılılıq səviyyəsi və ixraca yönəlmə 

2014-cü ildən ölkədə idxalın əvəzlənməsi üzrə islahatlar həyata keçirilsə də, bu sahədə 

qeyri-neft sektorunun daxili potensialının reallaşdırılması üzrə geniş imkanlar mövcud olaraq 

qalır. Statistik məlumatlara görə, 2014-cü ildə qeyri-neft ticari sektorun ÜDM-i qədər idxal 

olunduğu halda, 2018-ci ildə idxal sahənin əmtəə istehsalını 2.4 dəfə üstələmişdir. Nəticədə 

son 3 ildə qeyri-neft sektoru üzrə idxalın daxili tələbdə payı yüksək olaraq qalır. 

İdxalın təyinatına görə təhlili göstərir ki, Azərbaycanın idxal etdiyi aralıq malların 

ümumi idxalda payı (46%) ixracyönümlü iqtisadi modelə malik FOB (65%) və İƏİT ölkələri 

ilə (52%) müqayisədə aşağıdır. İnvestisiya yönümlü kapital mallarının idxalda çəkisi isə 17% 

olmaqla, neftlə zəngin ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Kapital mallarının yerli istehsalının 

məhdud olması ilə yanaşı, bu cür malların idxalının da aşağı səviyyədə olması ölkə 

iqtisadiyyatının aşağı kapitaltutumluğunu şərtləndirir. Hesablamalara görə emal sektorunun 

89%-i aşağı və aşağı-orta texnoloji intensivliyə malik sahələrdir.  

Təhlillər göstərir ki, 2015-2017-ci illərdə idxalda aralıq məhsulları və kapital yönümlü 

malların idxalı azalmışdır. İstehlak mallarının idxalının artması isə idxalın daha da azalmasını 

məhdudlaşdıran amil olmuşdur (Qrafik 5). 2018-ci ildə hazır istehlak mallarının idxalı 26.2% 

yüksəlmişdir. Hazır istehlak mallarının ümumi idxalda payı 31% olmaqla, Rusiya, Qazaxıstan 

və s. ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir. 
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Diaqram 4. İdxal mallarının təyinatına görə strukturu, mlrd. dollar [2] 

 

 

2018-ci ildə istehlak təyinatlı məhsul idxalının 1/3-i ərzaq məhsullarından ibarət 

olmuşdur. Ümumilikdə, qeyri-neft emal sənayesi məhsullarının istehsalı 2014-cü ildən bəri 

artsa da, tələbatı tam qarşılaya bilməmiş və idxaldan asılılıq yüksək olaraq qalmışdır. ADSK-

nın məlumatlarına əsasən 2014-2018-ci illərdə qida sənayesi cəmi 9% artmışdır ki, bu da 

hazır ərzaq idxalının artmasını şərtləndirmişdir. 

 

 

 

Qrafik 1. Ərzaq idxalı, mln. dollar [2] 

 

2014-2018-ci illərdə aralıq ərzaq idxalı 27.7% azalmış, əvəzinə hazır məhsul idxalı isə 
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malların yerli istehsalı və yığımı son 5 ildə artsa da, artan tələbatı ödəyə bilməmiş və idxaldan 

asılılıq yüksək olaraq qalmışdır.  

Cədvəl 1. Mühüm ərzaq malları üzrə idxaldan asılılıq səviyyəsi (%-lə) [1] 

 

Mallar 2013 2017 

Buğda 44 42 

Meyvələr 5 13 

Ət məhsulları 8 16 

Süd məhsulları 24 15 

Çay 101 60 

Təmizlənmiş düyü 86 76 

Yarmalar  81 71 

Şəkər  30 56 

Suxarı, peçenye  80 63 

Kakao, şokolad 101 82 

Makaron məmulatları 65 56 

Bitki yağları 86 69 

Kərə yağları  50 30 

 

Meyvə-tərəvəz ixracında son 5 ildə baş verən 57% artım yerli məhsulların daxili 

bazarda həcmini azaltmış və idxala tələbatı artırmışdır. Düyü, çay və yarma istehsalı üçün 

xüsusilə cənub zonasında yüksək istehsal potensialının olmasına baxmayaraq, idxaldan 

asılılıq 60%-dən yüksəkdir. Əhalinin istehlakında yüksək paya malik bitki yağlarının da 

idxaldan asılılıq səviyyəsi yüksək olaraq qalmaqdadır (69%).  

Ərzaq sənayesi ilə müqayisədə, qeyri-ərzaq mallarının idxaldan asılılıq səviyyəsi daha 

yüksəkdir. 

 

Cədvəl 2. Qeyri-ərzaq mallarının idxaldan asılılıq səviyyəsi, %-lə [1] 

 

Mallar 2013 2017 

Əczaçılıq malları 100 100 

Rezin və plastik kütlə 89 85 

Oduncaq məmulatları 80 87 

Maşın və avadanlıqlar 81 90 

 

İdxalda yüksək çəkiyə malik qeyri-ərzaq mallarının idxaldan asılılığında 2013/2014-cü 

illərlə müqayisədə nəzərəçarpacaq irəliləyiş müşahidə edilmir. Ən aşağı özünü təminetmə 

səviyyəsi əczaçılıq mallarında müşahidə edilir. Bu mallar üzrə tələbat demək olar ki 

bütünlüklə idxal hesabına ödənilir.  

Təhlillər göstərir ki, idxalın əvəzlənməsi prosesinin sürətləndirilməsi üçün aşağıdakılar 

tələb olunur: 
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 İdxalı əvəzləyən qeyri-neft sektorunda – xüsusilə istehlak malları istehsalında faktiki 

və potensial istehsal gücləri artırılmalıdır; 

 Emal sənayesində faktiki istehsal istehlakı qarşılaya bilmir. Qeyri-neft sənayesinin 

qeyri-neft ÜDM-də payı 8% ətrafındadır. Emal sənayesində, o cümlədən qida sənayesində 

istehsalda artım zəif olaraq qalır; 

 Yerli sənaye məhsulları üzrə buraxılışın pərakəndə ticarət dövriyyəsində payı 

artırılmalıdır. Bu pay 2014-cü ildəki 50%-dən azalaraq 37-38% səviyyəsində qərarlaşmışdır. 

 

4. İxrac potensialı və qlobal dəyər zəncirinə qoşulma 

 İxracda artım meyiləri müşahidə olunsa da, resursdan asılılıq yüksək olaraq qalır. 

2018-ci ildə Azərbaycanın xarici ölkələrə ümumi ixracı faktiki ifadədə 41%, qeyri-neft ixracı 

isə 9.8% artmışdır. Ümumi ixracda xammal və materialların payı son illərdə artım 

tendensiyasına malik olmuş və  2018-ci ildə 92.3% təşkil etmişdir. Ümumi ixracın cəmi 

6.7%-ni emal sənayesi məhsulları təşkil etmişdir. 

Emal sənayesinin texnoloji strukturunda resurs əsaslı mallar üstünlük təşkil edir 

(66.4%). Yüksək texnologiyalı malların emal sənayesi üzrə ixracda payı isə cəmi 2.2%-dir. 

Yüksək texnoloji ixracda elektrik maşın və avadanlıqları, elektronik cihazlar və digər 

mexaniki qurğular üstünlük təşkil edir. Bu məhsullar üzrə ixracda əsas tərəfdaşlar ABŞ, 

Böyük Britaniya, Belarus, Niderland və Gürcüstandır. 

İxracın texnoloji strukturunda nisbi əvəzlənmə prosesi müşahidə olunur. Dövr ərzində 

resurslara əsaslanan və ciddi texnoloji emal tələb etməyən malların ixracı 6% azalmış, aşağı, 

orta və yüksək texnologiyalı  malların ixracı artmışdır (müvafiq olaraq, 29%, 6% və 86%). 

 

 

 

 

Diaqram 5. İxracın strukturu (%) 
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Diaqram 6. Emal sənayesi üzrə ixracın texnoloji intensivliyi (mln. ABŞ dolları) 

 

Ölkənin ixracının belə bir texnoloji strukturunun formalaşamasına baxmayaraq ixracda 

Almaniya 6-cı yerdədir. İxracın mövcud strukturu isə Azərbaycanın Avropa bazarına daxil ola 

bilməsi üçün geniş potensialın mövcud olduğunu deməyə əsas verir. Avropa bazarına çıxış isə 

ixracda əsas ticarət tərəfdaşı olan Türkiyə, Çexiya və İsrailin əhəmiyyəti tədricən azalar və 

daha inkişaf etmiş bazar olan Almaniya qeyri-neft ixracında əsas ticarət tərəfdaşına çevrilə 

bilər.  

Cədvəl 3. Azərbaycanın qeyri-neft ixracı: əsas ölkələrin payı [5]  

 

 

İxracda inkişaf etmiş bazarların üstünlük təşkil etməsi isə bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artdığını və yüksək inkişaf və sabitlik göstəricilərinə 

malik olduğunu göstərir. Azərbaycanın ixracında İtaliyanın ilkin mövqedə olması neft ixracı 

ilə bağlıdır. Qeyri-neft sektorunun ixracında isə inkişaf etməkdə olan bazarlar daha üstün 
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mövqeyə malikdir. Lakin bu bazarlara əsas qeyri-neft ixracı xam yeyinti və kənd təsərrüfatı 

məhsullarından ibarətdir.  

 

5. Azərbaycan-Almaniya ticarət əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri 

 Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, digər Qərbi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq 

Almaniya Azərbaycan ixracında az da olsa yer tutur və bu əlaqələr get-gedə artır – 2017-ci 

ildə Almaniya Azərbaycandan 450 mln. dollarlıq əmtəə idxal etmiş, 2018-ci ildə bu məbləğ 

73.3% (330 mln. dollaradək) artmışdır, halbuki 2018-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 

9.8% artmışdır. 2017-ci ildə isə Almaniyanın Azərbaycandan idxalı 2016-cı illə müqayisədə 

26% azalmışdır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın Almaniyaya ixracı stabil deyildir. 

 

 Cədvəl 4. Azərbaycanın ixracında əsas tərəfdaş ölkələr, min ABŞ dolları [6]   

 

Ölkələr 2017 2018 Dəyişmə, % 

Rusiya 587 665.7 13% 

Türkiyə 1366.3 1826 34% 

Almaniya 450.5 780.8 73% 

Gürcüstan 471.3 485.3 3% 

Çexiya 556.8 938.4 69% 

Fransa 337.4 441.7 31% 

 

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hədəfi olan qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün xarici 

bazarlara çıxışın zəruriliyini və bu bazarlar arasında yüksək milli gəlirə malik olan Qərbi 

Avropa ölkələrinin perspektivliliyini nəzərə alaraq, Almaniyanın əmtəə idxalının strukturunu 

tədqiq edək (cədvəl 5).  

 

Cədvəl 5. Almaniyanın idxal etdiyi əsas əmtəə qruplar, mln. dollar [5] 

 

  2014 2015 2016 207 2018 

 Cəmi idxal 1214956 1057616 1060672 1167753 1287199 

Maşın, mexaniki cihazlar, nüvə reaktorları, qazanlar; 

onların hissələri 

150863 134284 136802 151031 165505 

Elektrik maşınları və avadanlıqları və onların hissələri; 

səsyazma və reproduktorlar, televiziya 

135491 125845 132063 147160 159093 

Dəmir yolu və ya tramvaydan başqa nəqliyyat 

vasitələri, onların hissələri 

104945 100291 111293 122816 131131 

Mineral yanacaqlar, mineral yağlar və onların 

distilləliləri; bitumlu maddələr 

151052 99746 78445 92127 117906 

Əczaçılıq məhsulları 49294 45673 49096 53700 57915 

Plastik və məmulatlar 44778 39359 40304 44374 49042 

Üzvi kimyəvi maddələr 34285 31440 30395 34640 46415 
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Optik, foto, kinematoqrafiya, ölçmə, yoxlama, 

həssaslıq, tibbi və ya cərrahi ... 

38826 36742 38236 40578 44240 

Dəmir və ya polad məmulatları 23746 20617 21140 22965 25594 

Mebel; yataq dəstləri, döşəklər, yastıqlar 21276 19329 20359 20629 21668 

Trikotaj və ya toxuculuq hazır geyim və geyim 

ləvazimatları 

19010 17133 17592 19156 20170 

Alüminium və məmulatlar 18211 16835 16738 18125 19900 

Trikotaj və toxuculuq olmayan geyim və geyim 

ləvazimatları 

19080 17205 17667 18720 19679 

Təbii incilər, qiymətli və ya yarı qiymətli daşlar, 

qiymətli metallar 

16287 14758 15364 16982 19386 

Kauçuk və məmulatlar 17287 14526 14905 16033 16960 

Aviasiya, kosmik vasitəsi və onların hissələri 28636 25369 19888 17867 16913 

Müxtəlif kimyəvi məhsullar 15666 13402 13889 14904 16645 

Kağız və karton; kağız məmulatlar 15659 13339 13399 13836 15192 

Yeməli meyvə və qoz-fındıq 10143 10047 10222 11215 11891 

Süd məhsulları; yumurta; təbii bal 9280 7572 7575 9268 9651 

Taxta və ağacdan məmulatlar; ağac kömürü 9178 8025 8291 8696 9554 

Oyuncaqlar  6699 6682 6680 7810 8929 

İçkilər, spirtli içkilər və sirkə 8435 7241 7552 8071 8715 

Parfümeri, kosmetik preparatlar 7267 7048 7234 8114 8679 

Taxıl, un, nişasta və ya südün hazırlanması 4350 4190 4412 4748 5008 

Sabun, üzvi maddələr, yuyucu vasitələr 4491 4050 4176 4489 4969 

Balıq və xərçəngkimilər, mollusklar və digər suda 

onurğasızlar 

4816 4180 4546 4776 4627 

Qəhvə, çay və ədviyyat 4896 4304 4376 4517 4453 

Heyvan və bitki yağları və yeməli yağlar 4709 4044 4345 4459 4253 

Daş, gips, sement, asbest, oxşar maddələr 3577 3261 3401 3569 3942 

Ətin, balıqların və ya xərçəngkimilərin, molluskların və 

ya digər suda onurğasızların hazırlanması 

3030 2662 2787 3126 3520 

Canlı ağaclar və digər bitkilər; ampüller, köklər və s. 

kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitkilər 

3511 2952 3032 3160 3367 

Seramik məhsullar 3178 2909 3045 3136 3365 

Taxıllar 3423 2857 2727 2742 3210 

Dəmir yolu və ya tramvay lokomotivləri, vaqon və 

onların hissələri; dəmir yolu və ya tramvay yolu izləri 

... 

2850 2635 2670 3063 3193 

Digər əsas metallar; kermes; maddələr 2309 2133 2071 2490 2471 

Gəmilər, üzən qurğular 2557 2023 2839 2964 2453 

Duz; kükürd; torpaq və daş; plaster materialları, əhəng 

və sement 

2381 1970 2019 2058 2350 

Saatlar və saatlar və onların hissələri 2832 2855 2545 2538 2252 

Canlı heyvanlar 2582 1961 2292 2196 1942 

Şəkərlər və şəkər qənnadı məmulatları 2126 1804 1762 1860 1851 

Əl istehsalı filamentlər; şerit və insan əlləri toxuculuq 

materialları kimi 

1914 1680 1643 1754 1833 
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Pambıq, keçə; xüsusi ipliklər; ip 1628 1452 1480 1605 1762 

Xalçalar və digər tekstil yer örtükləri 1333 1171 1217 1239 1259 

Başqa yerdə göstərilməyən və ya daxil edilməyən 

heyvan mənşəli məhsullar 

1156 932 936 1126 1160 

Fotoqrafik və ya kinematoqrafiya məhsulları 1052 906 917 1027 1110 

Gübrələr 1918 1593 1299 1265 1107 

Pambıq 1253 1005 966 1049 1034 

Digər 191690 165579 164040 183980 199935 

 

Almaniyanın cari idxalındakı əmtəələri 4 qrupda təsnifləşdirmək olar: 

1. Ortamüddətli dövrdə Azərbaycanda istehsal imkanları çox kiçik olan, istehsalı 

mümkün olsa da, inkişaf etmiş ölkələrə ixracı ehtimalı az olan əmtəələr. Bu kateqoriyaya 

aşağıdakı qrupları aiddir. 

 Nəqliyyat vasitələri və onların ehtiyat hissələri. 

 Dəmir və polad. 

 Təyyarə, kosmik aparat və onlarım hissələri. 

 Dəmir və polad məmulatlar. 

 Dənli bitkilər. 

2. Hazırda Azərbaycandan Almaniyaya ixracı və ya ixracının artırılması mümkün olan 

əmtəələr. Bunlara hazırda Azərbaycanda istehsal olunan və ya istehsal edilməsi çox qısa 

dövrdə asanlıqla təşkil oluna bilən aşağıdakı mal qruplarını aid etmək olar. 

 Mineral yanacaqlar, mineral neft və onun distillə olunmuş məhsulları. 

 Yeməli meyvə və fındıqlar; qabıqlı və sitrus meyvələr və ya yemiş. 

 Alüminium. 

 Heyvan və bitki mənşəli piy və yağlar və onlardan ayrılmış məhsullar. 

 Yağlı bitki toxumları və yağlı meyvələr. 

 İçkilər, spirt və sirkə. 

 Ərzaq sənayesinin qalıq və tullantıları. 

 Süd məhsulları, quş yumurtaları, təbii bal, heyvan mənşəli yeməli məhsullar. 

 Tütün. 

3. Qısamüddətli dövrdə Azərbaycandan Almaniyaya ixracı mümkün ola bilən 

əmtəələr. Qısamüddətli dövr dedikdə biz maksimum beş ili nəzərdə tuturuq. Aydındır ki, 

məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində bu müddət ərzində ölkədə aşağıdakı məhsul qruplarının 

müəyyən seqmentlərində istehsalı asanlıqla təşkil etmək mümkündür. 

 Neftin distillə olunmuş məhsulları. 

 Əczaçılıq məhsulları. 

 Plastika və plastik məmulatlar. 

 Toxunulmamış geyim aksessuar məmulatlar. 
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 Üzvi kimya məhsulları. 

 Toxunulmuş geyim aksessuar məmulatlar. 

 Balıq, xərcəngkimilər, mollyusklar və digər su bel sümüklüləri. 

 Furnitur; yataq məmulatları, döşəklər və oxşar məhsullar. 

 Müxtəlif kimyəvi məhsullar. 

 Filiz, kül. 

 Rezin və rezin məmulatlar. 

 Kağız və karton və onların məmulatları. 

 Ayaqqabı və məmulatları. 

 Efir yağları və rezinoidlər. 

 Parfümeriya, kosmetika və ya tualet preparatları. 

 Alüminium məmulatları. 

 Oyuncaqlar, oyunlar və idman rekvizitləri, onların hissələri və aksessuarları. 

 Qeyri-üzvi kimyəvi məhsullar, qiymətli və nadir metalların üzvi və qeyri-üzvi 

birləşmələri. 

 Aşılayıcı və rəng ekstraktları. 

4. Ortamüddətli dövrdə Azərbaycandan Almaniyaya ixracı mümkün ola bilən 

əmtəələr. Orta müddət dedikdə biz maksimum 8-10 illik müddəti nəzərdə tuturuq. Əvvəlki 

qruplardan (birincidən başqa) fərqli olaraq bu kateqoriyaya nisbətən yüksək texnoloji 

məhsulları daxil etmişik, belə ki, onların Azərbaycanda prinsipial istehsalı mümkündür, lakin 

bu, nisbətən yüksək texnologiyaların ölkəyə cəlb olunması üçün, əvvəla, bu sahədə uğur 

qazanmış transmilli şirkətin Azərbaycana cəlb olunması lazımdır ki, bu heç də asan məsələ 

deyil. İkincisi, bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsi tələb olunur ki, bu da ancaq bəlli bir 

müddətdən sonra mümkün ola bilər. Beləliklə, bu kateqoriya üzrə aşağıdakı mallara olan 

tələbini qeyd etmək olar: 

 Maşın, mexanik cihazlar, nüvə reaktorları və hissələri. 

 Elektrik maşın və avadanlığı və hissələri. 

 Optik, fotoqrafik, kinematoqrafik, ölçmə, yoxlama, dəqiq, tibbi və ya cərrahiyyə 

cihazları. 

Beləliklə, göründüyü kimi, Almaniya, həmçinin Avropanın və digər regionların inkişaf 

etmiş və inkişaf etməkdə olan bazarlarının geniş çeşiddə əmtəələrə tələbi vardır və böyük 

potensialı olan Azərbaycan bu planları reallaşdırmaq imkanına malikdir: 

1. İnsan kapitalının zəif inkişafı səbəbindən heç bir ölkədə, o cümlədən nisbətən kiçik 

bazara malik olan Azərbaycanda yuxarıdakı son üç qrupda qeyd olunan əmtəələrin istehsalı 

və ixracının təşkil olunması ortamüddətli dövrdə mümkün deyildir. Ona görə də bu 

məhsullardan aşağıdakı iki meyara əsasən kiçik bir qisminin seçilməsi zəruridir. 

1) Azərbaycan bu sahədə yüksək rəqabət üstünlüyünə malik olmalıdır. 
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2) Məhsullar arasında dayanıqlı olaraq ən yüksək mənfəətliliyə malik olanları 

seçilməlidir. 

2. Birinci qrupa daxil olan məhsulların ortamüddətli dövrdə Azərbaycanda istehsalı 

mümkün deyildir. Uzunmüddətli dövrdə ən yüksək texnoloji məhsulların da Azərbaycanda 

istehsalının təşkil olunması və bu məqsədlə uyğun transmilli şirkətlərin ölkəyə cəlb olunması 

mümkündür. Bu sahədə uğurlu təcrübəyə malik olan Malayziyanı misal gətirmək olar. 

3. Almaniya idxalı əsasında formalaşdırılan əmtəə qrupları bu siyahıdan kənarda qalan 

(yəni Almaniyanın idxal etmədiyi) çoxlu əmtəələr də vardır ki, Azərbaycan üçün məhsul 

seçimində potensial rəqabət qabiliyyətinə malik olan bütün mümkün məhsullar nəzərə 

alınmalıdır. 

4. İstər əmtəə, istərsə də xidmət seçimi zamanı mal qrupları ilə kifayətlənmək olmaz. 

Bu qruplar külli miqdarda məhsulu özündə ehtiva edir və Azərbaycanın bu məhsullardan 

məhz hansıları üzrə ixtisaslaşacağı xüsusi tədqiqatın nəticəsi olmalıdır. Misal üçün əczaçılıq 

məhsullarının hamısının Azərbaycanda istehsalı hətta ortamüddətli dövrdə real görünmür. 

Eyni qayda ilə qeyri-üzvi kimyəvi məhsullardan məhz hansıları üzrə Azərbaycanın rəqabət 

üstünlüyünə malik olması tədqiq olunmalıdır. 

Nəticə.  Son illər Azərbaycanda müşahidə olunan iqtisadi inkişafın əsas lokomotivi neft 

sənayesi, o cümlədən, artan neft qiymətləri və hasilatı olmuşdur. Bu da qeyri-neft sektorunun 

inkişafına müəyyən stimullar yaratmışdır. Bu meyllərin fonunda qeyri-neft ticari sektorun 

iqtisadi artımda rolunun gücləndirilməsi, qeyri-neft ixracının əhəmiyyətli artırılması və 

diversifikasiyası iqtisadi siyasətin ən fundamental və prioritet məqsədlərindən birinə çevrilir. 

Ölkədə istehsal olunmuş mallara xarici tələbin artması və xarici ölkələrdə istehsal olunub bizə 

idxal olunan mallara olan daxili tələbin daha çox yerli istehsal mallarına yönəlməsi üçün isə 

daxili və xarici rəqabətqabiliyyətliyin artırılması zərurəti yaranmışdır. 

 Avropa Birliyi, xüsusilə Almaniya ilə ölkənin xarici iqtisadi və ticarət əlaqələrinin 

inkişaf etdirilməsi, bu əsasda iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin qlobal dəyər zəncirinə səmərəli 

inteqrasiyası Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri 

hesab olunur. Azərbaycan və Almaniya arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin potensial 

genişlənmə limitlərini qiymətləndirmək mühüm metodoloji həllər tələb edir. Bu məqsədlə 

Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin hazırladığı ticarət vəziyyəti üzrə metodologiyadan istifadə 

edilmişdir. 

 Almaniyanın baxılan sahələr üzrə dünya bazarında mövqeyini nəzərə almaqla 

Azərbaycanın ticarət performansı əsasında iki ölkə arasında ticarətin genişlənməsi potensialı 

qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan dissertasiyada baxılan sahələr üzrə xalis idxalatçı kimi çıxış 

edir və dünya bazarında çox cüzi paya malikdir. Halbuki, həmin sahələr üzrə istehsalın 

genişləndirilməsi və qlobal dəyər zəncirinə qoşulmaq üçün ölkə geniş potensial imkanlara 

malikdir. Həm məhsul və həm də bazar üzrə aşağı diversifikasiyaya malik olma, xaricə zəif 
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əsaslanma və idxaldan asılılıq analoji sahələrin zəif inkişafı ilə bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq 

dünya bazarında ölkənin rəqabətlilik imkanları məhduddur və çox zəif mövqeyə malikdir.  

 Almaniya ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi potensialının 

belə kəmiyyət parametrləri bir daha göstərir ki, Azərbaycan öz xarici ticarət əlaqələrində 

Avropaya deyil, aşağı gəlirli MDB bazarına fokuslanmışdır. Bunun da əsas səbəbi ikinci 

fəsildə qeyd edildiyi kimi, istehsalın aşağı texnoloji mürəkkəbliyə malik olması və xam 

məhsul ixracı üzrə təmərküzləşmədir.  

 Almaniya ilə Azərbaycan birgə müəssisələrin məhdud saya malik olması ölkəmizə 

qeyri-neft sektoru üzrə birbaşa xarici investisiya cəlbindəki problemi göstərir. Eyni zamanda 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən birgə və xarici investisiyalı müəssisələrin ölkə mənsubiyyəti 

haqqında məlumatlar da açıq deyil. Birgə müəssisələr və xarici investisiya cəlbi baxımından 

tikinti və ticarət kimi xidmət sahələri xarici investorlar üçün cəlbedici olsa da, istehsal 

sahələrində bu fəaliyyət formasının təşviqi prioritet olmalıdır. Ölkədə qeyri-neft sektorunun 

davamlı inkişafı üçün texnoloji yenilənmə və rəqabətli istehsalın formalaşdırılması 

zəruriliyini nəzərə alaraq Almaniya ilə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi buna mühüm 

töhfə verə bilər.  

 Almaniya ilə müştərək müəssisə və xarici kapitalın ölkəyə əhəmiyyətli axını münbit 

investisiya mühitinin qorunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərlə sıx əlaqəli 

olmalıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, aşağıdakı qeyri-neft sahələri texnoloji dəstək və inkişaf 

perspektivi baxımından Almaniya ilə birgə müəssisə yaradılması və ya BXİ cəlbinin 

artırılması üçün: ı) kimya və metallurgiya sənayeləri; ıı) maşınqayırma sənayesi və tikinti 

materiallarının istehsalı; ııı) yeyinti və yüngül sənayesi; ıv) aqrar sektorun maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi və v) İKT sahələri məqbul hesab oluna bilər.  
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