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Xülasə. Tədqiqatın məqsədi Azərbaycan sənayesinin sahə strukturunun 

mövcud vəziyyətinin araşdırılması və bu istiqamətdə tövsiyyələrin 

verilməsidir. Məqalədə Azərbaycan sənayesinin mövcud vəziyyəti analiz 

edilmiş, sənayenin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə onun 

diversifikasiyasının zəruriliyi qeyd edilmişdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı 

amilləri araşdırılmış və tövsiyyələr verilmişdir. 
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Abstract. The purpose of the research is to 

investigate the current state of the branch srtucture 

of industry in Azerbaijan and to provide recom-

mendations in this direction. In the article a brief 

review of the current state of the industry in 

Azerbaijan is given, the necessity of diversification 

of the industry in order to increase its compe-

titiveness is shown. The non-oil sector develop-

ment factors were studied and recommendations 

were privided. 
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Резюме. Цель исследования - изучение нынеш-

него состояния промышленной отрасли в Азер-

байджане и выдвижение рекомендаций в этом 

направлении. В статье дан краткий обзор 

нынешнего состояния экономики Азербайджа-

на, показана необходимость диверсификации 

отрасли для повышения ее конкурентоспособ-

ности. Изучены факторы развития ненефтяного 

сектора и даны рекомендации. 

Ключевые cлова: промышленность, развитие, 

диверсификация, ненефтяной сектор. 

 

1. Giriş 

Həyatın heç bir sahəsində təkliklə əsaslı bir uğura nail olunmadığı kimi, sənayedə də 

yalnız bir sahənin inkişafı, digər sahələrin isə geridə qalması nəinki sənayenin inkişafına 

təkan verməz, əksinə, daha da onu bir sahədən bağlı edərək, gələcəkdə istənilən an təhlükəli 

bir şərait altında böhran vəziyyətinə qədər çatdıra bilər. Son illərin təcrübəsi göstərdi ki, 

dünya bazarlarının yanacaq və enerji ehtiyatları və metallara, dünya maliyyə bazarına, eləcə 

də mal və avadanlıq idxalına olan həddindən artıq asılılığı Azərbaycanda sənayenin 

şaxələndirilməsinin vacibliyini artırır. Belə bir vəziyyətdə sənayenin rəqabət qabiliyyətini 

artırmaq, ölkənin davamlı iqtisadi artımını təmin etmək və vətəndaşların rifahının 

yaxşılaşdırılması üçün ölkə sənayesinin şaxələndirilməsi və modernləşdirilməsinin 

məqsədyönlü dövlət siyasəti vacibdir. Nəticədə, son illərdə "diversifikasiya" Azərbaycanın 
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sənaye siyasətinin müzakirəsində ən populyar mövzulardan birinə çevrilmişdir. Bu 

konsepsiyanı bir sözlə belə ifadə etmək olar: Azərbaycan karbohidrogen qiymətlərindən daha 

az asılı olmaq üçün sənayenin yeni sektorlarını inkişaf etdirməlidir. Stabillikdən əlavə, 

"diversifikasiya" istehsal edilmiş məhsulun daha yüksək əlavə dəyərinə görə bizə mənfəət 

qazandırmalıdır. Məqsəd bizim üçün dəyərli görünür, lakin buna nail ola bilmək üçün 

ümumiyyətlə sənayenin neft və qaz sənayesindən digər sahələrinə köçürülməsi zəruridir. 

Söhbət sənayenin prioritet strukturlarından gedir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan 

sənayesində başlıca istiqaməti məhz neft və neftlə bağlı sahələr tutmaqdadır. Lakin, sənayenin 

yalnız bir şaxəli inkişafı müasir, dirçələn və daim inkişaf edərək yenilənən Azərbaycan 

Respublikasının dinamik inkişafı üçün yetərli deyil. Məhz bu səbəbdən sənayenin müxtəlif 

prioritet sahələrinin inkişafı zəruri və məqsədyönlüdür [7].  

 

2. Azərbaycan sənayesinin mövcud vəziyyəti 

Müasir dünyada hər hansı bir ölkənin iqtisadi gücünün ilkin göstəricisi məhz onun 

sənaye potensialı ilə müəyyənləşdirilir. Dövlətin dünya ictimaiyyətində siyasi çəkisi və 

vətəndaşlarının rifahı daha çox məhz buna bağlıdır. Buna görə də dövlətin tənzimləmə 

funksiyalarından biri sənaye istehsalının, onun rasional strukturunun dəstəklənməsidir ki, bu 

da, sənaye siyasəti vasitəsi ilə həyata keçirilir. Sənaye siyasəti milli iqtisadi sistemin müxtəlif 

səviyyələrində milli sənaye sisteminin qorunub saxlanmasına və inkişafına yönəlmiş iqtisadi, 

siyasi və təşkilati tədbirlər kompleksidir [5, s.159]. 

Azərbaycan sənayesində prioritet struktur dəyişiklikləri istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək üçün mövcud strukturu dərindən araşdırmaq zəruridir. Təəssüf ki, uzun 

müddət ölkədə sənayenin sırf xammal yönümlü inkişafı və sənayenin 85-95%-nin neft 

sənayesinə arxalanması, sənayenin digər sahələrinin inkişaf etməməsi bu sahədə bir qədər 

durğunluq yaratmışdı. Ölkənin sənayesinin, sabit inkişafının təmin edilməsi üçün başlıca 

olaraq, iqtisadiyyatın idxal yönümlülükdən çıxaraq, ixrac yönümlü sahəyə üstünlük verilməsi, 

azad rəqabət, özəl sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sayəsində mümkündür. Məhz buna görədir 

ki, ölkədə qeyri neft sektorunun dirçəldilməsi istiqamətində fəaliyyət davam etdirilir və hal 

hazırda da müxtəlif planlar, proqramlar qəbul edilir [5, s.159].  Prezident İlham Əliyevin 

dayanıqlı sosial iqtisadi rifah proqramının başlıca məqsədi də elə sənayedə investisiyaların 

cəlb olunması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə sənayenin fasiləsiz inkişafının təmin 

edilməsidir. Bütün bunlara düzgün seçilmiş struktur dəyişiklikləri ilə daha tez nail olmaq 

mümkündür. Azərbaycan Respublikasında 2004-cü ildə başladılmış regionların iqtisadi 

inkişadı üçün Dövlət Proqramının əsas məqsədi də məhz yuxarıda sadaladığım problemlərin 

həllinə nail olmaqdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan sənayesində daha üstün pay 

mədənçıxarma sənayesinə, daha sonra isə müvafiq olaraq, emal sənayesinə, elektrik enerjisi, 

qaz-buxar istehsalı və bölüşdürülməsi, təchizatı və su təchizatı və tullantıların təmizlənməsi, 

emalı daha çox üstünlük təşkil edir. Emal sənayesində qida məhsulları, neft məhsulları, tikinti 
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məhsulları, metallurgiya sahəsi, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, içki, mebel, geyim, 

ayaqqabı  istehsalı daha çox yer tutur. Ümumilikdə, sənaye məhsulunun 90-95%-i Bakı 

şəhərinin payına düşür ki, bu da regionlarda sənayenin dirçəldilməsi məsələsini daha da 

aktual edir. 2004-cü ildə başladılmış sosial iqtisadi proqramlar 2009-cu ildə həyata keçirilmiş 

tədbirlər sistemi ilə daha da genişləndirilmişdir. Respublikamızda aparılan bu çoxsaylı 

fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq 2014-cü il “Sənaye ili” seçilmişdir. Məhz bu ildə iyirmidən çox 

sənaye müəssisəsi açılmış, bir çox uğurlara imza atılmıışdır [1]. 

Son illər ərzində iqtisadi fəaliyyətin nəticələrini nəzərə alsaq, biz Azərbaycanı 

getdikcə öz məqsədinə doğru addımladığını görürük. Axı ölkə sənayesinin uzunmüddətli və 

davamlı inkişafını təmin etmək və əhalinin sosial rifahının daim yaxşılaşdırılmasını təmin 

etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq təşkilatlar bu strategiyanı həyata keçirməkdə 

Azərbaycana yardım etməyə hazırdırlar. 2011-2013-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan 

üçün yeni strategiyada AYİB-in əsas məqsədi Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya 

qoyuluşu, maliyyə sektorunun inkişafı üçün seçilmişdi. 

Bununla yanaşı, neft-qaz sektoru dünya ticarətində bizim müqayisəli 

üstünlüyümüzdür. Bu, mütləq neftin hesabına yaşamaq lazım olduğunu deyil,  iqtisadi artım 

üçün neft qazın böyük yardımı ola biləcəyini vurğulayır. Uzunmüddətli perspektivdə 

aşağıdakı tədbirlər təklif etmək olar: neft qiymətləri yüksək qalır və ya daha da artır. Tədricən 

bu, "yüngül" yataqların geoloji baxımdan tükənməsinə, lakin yüksək istehsal texnologiyalarını 

tələb edən "çətin" yataqların önə çıxmasına gətirib çıxaracaq. Beləliklə, mövcud neft 

ehtiyatları uzun müddət kifayət edəcək. Lakin yeni yataqlardan faydalanmaq üçün yüksək 

texnologiyalı mədənlərə könüllü olaraq çox pul sərf etmək, sərmayə qoymaq lazım gələcək. 

Texnoloji sənayedə avadanlıqlar üçün sifarişlər veriləcək, və ən əsası, ixtisaslı mütəxəssislərə 

tələbat kəskin artacaq. Bu, əsasən də texniki təhsilə yatırılan investisiyanı stimullaşdıra bilər 

və yalnız sonradan sənayenin digər sektorlarında istənilən artımı yaradacaq. Azərbaycan 

ixracında əsas gəlir gətirən sahə neftdir. Və buna görə, 2017-ci ilin sentyabrında "Azəri-

Çıraq-Günəşli" (AÇG) əsas neft bloku müqaviləsinin uzadılması vacibdir. AR prezidenti bu 

hadisəni tarixi hadisə adlandırmışdı. Belə ki, bunun nəticəsində uzun müddət - ən azından 

2050-ci ilə qədər – neftin istehsal səviyyəsini stabil saxlamağa şərait yaradacaq. Bu, əcnəbi 

investorların Azərbaycanın neft sektoruna əsaslı investisiyaların davam etdirilməsinə zəmin 

yaradır. Bu sərmayələr sənayemizin bütün sahələrinə müsbət təsir göstərəcək, yeni iş 

yerlərinin açılmasına, yerli müəssisələrin yaradılmasına zəmin yaradacaqdır. Neft hasilatını 

sabit səviyyədə saxlamaq iqtisadi inkişafımızı planlaşdırmağa və neftdən asılılığımızı tədricən 

azaltmağa imkan verəcəkdir [1]. 

 

3. Sənayenin şaxələndirilməsi prioritetləri 

Qeyri-neft sektorunun güclü inkişafı 2017-ci ildə Azərbaycana dünya neft 

qiymətlərinin azalması ilə əlaqədar xarici şokların təsirini dərhal neytrallaşdırmağa imkan 

verib və 2016-cı ildə onun 3,1% -lik səviyyəsində azalma ilə müqayisədə ÜDM-in 0,1% -dək 

artmasına nail olub. Qeyri-neft sektorunun payı ÜDM-in demək olar ki, 63% -ni təşkil edir, 
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onun artımı 2,7% təşkil edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda artım tam 

olaraq 2015-2016-cı il ərəfəsində müşahidə olunmağa başlayıb. Bu, ölkə rəhbərliyinin 

sənayenin diversifikasiyası istiqamətində gördüyü tədbirlərin effektivliyini göstərir. 

Xatırladaq ki, 2015-ci ildə Azərbaycan tarixində manatın iki devalvasiyası olub, 2015-2016-cı 

illərdə isə manatın qiyməti ABŞ dollarına nisbətdə 2 dəfə çox düşüb. 2015-ci ildə dünya 

bazarlarında neftin qiymətinin düşməsi başladı – 2016-cı ilin fevralınadək  neftin bir 

barrelinin qiyməti $68-dan  $28 barelədək düşmüş, və yalnız 2017 sonu etibarilə qiymətlər 1 

barrel üçün $69-70 səviyyəsində dönməyə başladı. Bundan əvvəl dünya neft böhranı 2008-ci 

ildə baş vermiş, neftin qiyməti $12-15 barelə düşmüşdü [6, s.209].  

Azərbaycan "Holland sindromunun" (sənayenin ancaq 1 sahədən asılı olması) bütün 

nəticələrini hesaba alaraq,  sənayenin qeyri-neft sektorlarını inkişaf etdirmək üçün geniş 

addımlar atmışdır. Bununla bağlı dövlət başçısı İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin yanvar 

iclasında çıxışı zamanı 2017-ci ili dərin iqtisadi islahatlar ili adlandırılmağın mümkünlüyünü 

vurğulamışdır. Həmin ildə Azərbaycanda 221 min yeni iş yeri, o cümlədən 177 min daimi iş 

yerinin əsası qoyulmuşdur. 2017-ci ilin sonunda Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 2016-cı ildə 

5,6% -ə qarşı 5% təşkil edib, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,4% -ə enib. Qeyri-neft sənayesi 

istehsalının artımı 3,6%, aqro-sənaye kompleksi (AİŞ) isə 4,2% təşkil etmişdir. Bu sahələrdə 

yeni iş yerləri yaradıldı [6, s.225]. Nəticədə 2017-ci ildə əhalinin ümumi nominal pul gəlirləri 

49,163 milyard manat təşkil edib ki, bu da 2016-cı ildəkindən 8,3 faiz çoxdur. Adambaşı gəlir 

7,2% artaraq 5050,5 manatadək artıb. Azərbaycanın əhalisinin əksəriyyəti çöl ərazilərində 

yaşayır və çalışır, 2017-ci ildə məhsul istehsalı üzrə böyük artım müşahidə olunur (2017-ci 

ildə artım tempi 2016-cı ildə 2,5% -ə qarşı 6,1% təşkil edib). Belə artım Azərbaycan 

rəhbərliyinin pambıqçılıq, üzümçülük, fındıq, pomidor, zeytun, bal və s. sahələrdə tədbirləri 

nəticəsində əldə edilmişdir. 2017-ci ildə 100 min hektardan çox torpaq sahəsinin suvarılması 

həyata keçirilmişdir [6, s.227]. 

Statistik məlumatlara görə 2017-ci ildə ölkədə istehsal edilmiş ümumi daxili məhsul 

70 135,1 milyon manata çatmışdır. Neft sektorunda əlavə dəyərin 37,2%-i (26 073,2 milyon 

manat) istehsal olunmuş, əvvəlki illə müqayisədə istehsal 5,0 faiz azalmışdır. Qeyri-

neft sektorunda əlavə dəyərin 62,8%-i (44 061,9 milyon manat) istehsal olunmuş, əvvəlki illə 

müqayisədə istehsal 2,7% artmışdır [8].  

2017-ci ildə sənayedə 28 087,3 milyon manatlıq əlavə dəyər istehsal edilmiş, o da 

ümumi daxili məhsulun 40,1% təşkil etmişdir. Qeyri-neft sənayesi isə 9 484,8 milyon manat 

təşkil etmiş və ötən ilə nisbətən 3,7% artmışdır. Bu artım əsasən rezin və plastik kütlə 

məmulatlarının istehsalı (71,7%), tikinti materiallarının istehsalı (46,6%), toxuculuq sənayesi 

(44,7%), maşın və avadanlıqların istehsalı (42,9%), elektrik avadanlıqların istehsalı (34,6%), 

kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı (25,5%), içki istehsalı (17,2%), kimya 

sənayesi (16,5), mebellərin istehsalı (16,2%) sahələrində müşahidə olunmuşdur [8]. 
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Cəmi 70 135,1 milyon manat 

 
 

Qrafik 1. Ümumi daxili məhsulun bölgüsü (2017-ci il) Mənbə: [8] 

 

Cəmi 39 555,4 milyon manat 

 

 

Qrafik 2. Sənayedə ümumi buraxılışın bölgüsü (2017-ci il) Mənbə: [8] 

 

2017-ci ildə qeyri-neft ixracatı rekord 24% artıb, Azərbaycandan isə ümumi ixrac 19% 

artıb. Nəticədə, ölkənin valyuta ehtiyatları il ərzində 4,5 milyard dollar artaraq 42 milyard 

dollara çatıb. Sürətlə inkişaf edən sənaye və kənd təsərrüfatı potensialı enerji tədarükünün 

inkişafının hər zaman diqqət mərkəzində olmasını tələb edir. Regionlarda yüksək dərəcələrdə 

qazlaşdırma aparılır. Ötən il nəticəsində ölkədə qazlaşdırma səviyyəsi 93%-ə çatmışdır. 

Beləliklə, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları ölkədə istehlakçılara göndərilir [3, s.67]. 

Ölkənin neft və qaz hasilatı əhalisinə dolayı təsir göstərir. Belə ki, 2017-ci ildə 

Azərbaycanın ixrac strukturunda 88,62% məhz karbohidrogen payına düşür: 77,52% - neft, 

2,46% - neft məhsulları, 8.64% - neft və qaz məhsulları. Ümumiyyətlə, Dövlət Gömrük 

Komitəsinin (DGK) məlumatına görə, bu, ölkəyə 12 milyard dollardan çox gəlir gətirmişdir 

ki, bunun bir hissəsi sosial problemlərin həllinə, bəziləri isə əhəmiyyətli infrastruktur 

layihələrinə yönəlib [8].  

2017-ci ildə Azərbaycan sənayesinə xarici investisiyalar 8 milyard 607,4 milyon 

manat təşkil edib (kapital qoyuluşlarının 55,4 faizi). Ümumiyyətlə, ölkəyə 15,55 milyard 

manat investisiya qoyulub, lakin 2018-ci ildə bu göstərici arta bilərdi. 
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Dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri sosial siyasətdir. Bu da öz növbəsində 

işsizlik kimi çox mürəkkəb və çətin bir problemin həllini qarşıya əsas məqsəd olaraq qoyur. 

Azərbaycan böyük özəl müəssisələrlə birlikdə, kiçik sahibkarlıq müəssisələrini daha da 

dəstəkləmək niyyətindədir. Çünki həm dünya təcrübəsi, həm də 2009-cu ilin maliyyə və 

iqtisadi böhranı göstərir ki, inkişaf etmiş kiçik biznes ölkələrinin sənayesi daha sabitdir. Bu 

gün ölkənin sənayeının 82%-i özəl sektorda formalaşır [6, s.223]. Respublikamızda 

avtomagistralların, metronun inşasına investisiyalar yatırılır. Ələt qəsəbəsində beynəlxalq 

dəniz ticarət limanı yaradılır ki, bu da beynəlxalq yükdaşımaların həcmini artıracaq. Neft 

kimya kompleksinin və Sumqayıtda texnoparkın yaradılması Sumqayıtı Azərbaycanın növbəti 

sənaye mərkəzinə çevirə bilər [4]. Eyni zamanda, Azərbaycan qida sahəsində də 

təhlükəsizliyin təminatı üçün kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı üçün bir sıra tədbirlər həyata 

keçirmiş, bu sahədə sahibkarlara güzəştlər təqdim edilmiş və beləcə öz qida tələbatını daxili 

məhsulla tam təminatını hədəf almışdır. Bundan əlavə, enerji təhlükəsizliyi də respublikanın 

diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan bu gün sadəcə regionda deyil, həm də qitədə enerji 

təhlükəsizliyi məsələlərində mühüm rol oynayır. Bundan əlavə, bu rol artmaqdadır, çünki 

Azərbaycan artıq ölkə daxilində enerji təhlükəsizliyi məsələlərini tamamilə həll edib. Hazırda 

Azərbaycan qonşu ölkələrə qaz, neft, neft məhsulları və elektrik enerjisiixrac edir. Bu ixrac 

ilbəil kəmiyyət və keyfiyyətinə görə daha da genişlənir. Beləliklə, məxaric coğrafiyası 

genişlənir, daha geniş sahələri ehtiva edir. Daxili enerji təhlükəsizliyimizi təmin etməkdən 

savayı,  digər dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinin də təmin edilməsi bizim üçün çox 

əhəmiyyətlidir. Ölkədə yeni strateji yolların, marşrutların çəkilməsi turizmin, xidmət 

sahəsinin də inkişafına gətirib çıxarmışdır [3, s.64].  

Sənayeləşmə siyasətinin hazırki mərhələsində mövvud potensialdan istifadə etməklə 

Azərbaycan sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasında müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla, “Azərbaycan 

Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 

hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2014-cü il tarixli sərəncamı 

ilə təsdiq edilmişdir [1].  

Nəticə .  

 Məhz hökumət dəstəyi ilə özəl sektorun ÜDM-də payının artdığını nəzərə alaraq, 

xarici bazarların inkişafı və sabit ixracı təmin etmək üçün, kiçik və orta sahibkarlığın 

maliyyə problemlərini aradan qaldırmasına, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

gücləndirilməsinə, yerli istehsalın genişləndirilməsinə yardım edən yeni iqtisadi dövlət 

siyasəti aparılmalıdır. 

 Əməkdaşlığın müxtəlif sahələrində birgə beynəlxalq və regional müəssisələrin 

yaradılmasına yönəlmiş qarşılıqlı investisiya axınını inkişaf etdirmək lazımdır. Burada 

prioritet olaraq yüngül sənaye, dərman preparatları istehsalı, kənd təsərrüfatı və yol-
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tikinti texnikasına xidmət göstərmək üçün lizinq şirkətləri, sanatoriya-kurort sahələri 

qeyd edilə bilər.  

 Azərbaycanın regional əməkdaşlığa, nəqliyyat və energetika sahəsində birgə 

layihələrə, metallurgiya məhsulları, mühəndislik məhsulları və kimya sənayesi üçün 

şəbəkə strukturlarını əhatə edən klaster təşəbbüslərinin həyata keçirilməsində iştirakını 

genişləndirmək lazımdır. Klasterlərin ən yaxşı inkişaf etdiyi ölkələrə nümunə kimi, 

İtaliya, Almaniya, İngiltərə, İsveç, Yaponiya, Fransa, ABŞ, Çin, Hindistan, Pakistan, 

Braziliya, Meksika və s. göstərilə bilər. Təyinatına görə klasterlər sənayenin bütün 

sahələrini əhatə edir. Yenilikçi qrupların istifadəsi nəticəsində ixrac üçün rəqabət 

qabiliyyətli məhsullar istehsal etmək və özəl sektorun gələcək inkişafı üçün investisiya 

ehtiyatlarını cəlb etmək mümkündür. Klaster siyasətinin daha uğurlu tətbiqi üçün 

Azərbaycan dünya ölkələrinin, o cümlədən Türkiyənin, eləcə də Qazaxıstan timsalında 

keçmiş müttəfiq dövlətlərin təcrübəsini öyrənməlidir.  
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