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Azərbaycan iqtisadiyyatı XIX əsrin ortalarından 

SSRİ-nin dağılmasınadək olan dövrdə 
 

Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri, əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, Asiya və Avropa qitələri arasında 

münasib coğrafi mövqeyi, bütün təsərrüfat sahələrində çalışmağa meyilli işgüzar və əməksevər əhalisi bu ölkədə 

ən qədim zamanlardan iqtisadiyyatın bir çox mühüm sahələrinin inkişafına şərait yaratmışdır. Bu imkanlar XIX 

əsrin ortalarından sənaye əsasında neft hasilatının inkişafı nəticəsində onun nisbətən daha geniş miqyasda 

istifadə olunmağa başlanması ilə əlaqədardır. 

XIX əsrin ortalarından, xüsusilə 70-ci illərdən başlayaraq dünya ölkələri arasında əlaqələrin dərinləşməsi, 

bu cəhətdən Rusiyada kapitalizmin sürətli inkişafının təsiri altında yaranan əlverişli ictimai-iqtisadi şərait 

Azərbaycanda da məhsuldar qüvvələrin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha sürətli inkişafına, qonşu ölkələrlə və 

nisbətən uzaq xarici ölkələrlə iqtisadi münasibətlərinin genişlənməsinə və çoxsahəli olmasına imkan yaratmışdı. 

Burada neft hasilatı müstəsna rol oynamışdı. 

XVIII əsrin ikinci yarısında manufakturadan maşınlı iri sənaye istehsalına keçid dünya iqtisadiyyatının 

böyük yüksəlişində nə qədər əhəmiyyətli tarixi dönüş mərhələsi olmuşdusa, düz bir əsr sonra XIX əsrin 

ortalarında Abşeronda sənaye üsulu ilə qazılan ilk neft quyusundan vuran fontan da Azərbaycanda sonrakı 

böyük iqtisadi tərəqqidə elə böyük dönüş mərhələsi olmaqla iqtisadiyyatın sürətli inkişafının möhkəm əsasını 

qoymuşdu. Azərbaycanda neft hasilatı 1870-ci ildəki 27 min tondan 1900-cü ildə 10 milyon tona çataraq, o, 

dünyada istehsal olunan neftin yandan çoxunu vermişdir. Həmin dövrdən XX əsrin ilk onilliklərinə qədər keçən 

vaxt ərzində dünyada neft hasilatının başlıca mərkəzi kimi tanınan Azərbaycanda bu sahənin inkişafı bir sıra 

başqa sahələrin də yaranmasına səbəb oldu. Hər şeydən əvvəl hasil edilən, həcmi ildən-ilə artan neftin bir 

hissəsinin Bakıda emalı və neftçıxarma sənayesi ilə bilavasitə əlaqədar olan bir sıra başqa sənaye sahələri də 

inkişaf edirdi. 1872-ci ildə çar hökumətinin sərəncamı ilə neft sənayesində iltizam sisteminin ləğv olunması, 

Azərbaycanı dünyanın başqa əraziləri ilə birləşdirən bir neçə istiqamətdə dəmir yol xətlərinin istifadəyə 

verilməsi, Xəzər dənizində gəmiçiliyin genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatında kapitalist istehsal münasibətlərinin 

inkişafı, 1896-1906-cı illərdə Bakı-Batum neft kəmərinin çəkilməsi Azərbaycanda iqtisadiyyatın digər 

sahələrinin də, xüsusilə neft sənayesinin özünün inkişafına güclü təkan verdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

dünyada neftin hasilatına görə birinci yerdə dururdu. Azərbaycanın Rusiya ilə, Avropa və Asiyanın digər 

çoxsaylı ölkələri ilə əmtəə mübadiləsi genişləndi. Bakı neftinin həm boru kəməri, həm də dəmir yolu xətti 

vasitəsi ilə dünya bazarına çıxmasına başlandı. Dəmir yol xətti Azərbaycanın yüngül, yeyinti və başqa sənaye 

məhsullarının da dünya bazarlarına çıxarılması imkanlarını genişləndirirdi. Nəticədə XIX əsrin axırı və XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sənayenin ümumi inkişaf səviyyəsi çar Rusiyasının bir sıra rayonları ilə 

müqayisədə çox yüksək yer tutdu. Zaqafqaziyada olan fabrik-zavod sənaye müəssisələrinin 59%-i, istehsal 

olunan ümumi sənaye məhsulunun 94%-ə qədəri və sənaye fəhlələrinin 75%-i Azərbaycanın payına düşürdü. 

Bir çox sənaye sahələrində məhsul istehsalında Azərbaycan Rusiya imperiyasında əhəmiyyətli yer tuturdu. Belə 

ki, Rusiya imperiyasında istehsal olunan neftin 74,6%-ni, pambıq lifinin 10%-ni, tutulan balığın 9,0%-ni, 

istehsal olunan xam ipəyin 8,0%-ni və elektrik enerjisinin 6,0%-ni Azərbaycan sənayesi verirdi. Azərbaycan 

eyni zamanda bütün Rusiya İmperiyasının sənayesi inkişaf etmiş ən iri əyalətlərindən biri səviyyəsinə qalxdı. 

XX əsrin birinci onilliyində istehsal olunan ümumi fabrik-zavod sənayesi məhsulunun 5%-i Rusiya 

imperiyasında Azərbaycandakı sənaye müəssisələrinin payına düşürdü. Onun müəssisələrində bütün ölkə 

fəhlələrinin 8%-ə qədəri cəmlənmişdi. Həmin dövrdə Bakı quberniyası adambaşına sənaye məhsulu istehsalına 

görə (239 rubl) bütün Rusiya imperiyasında birinci yerdə duraraq, ən yüksək inkişaf etmiş ərazilərdən olan 

Moskva (212 rubl), Sankt-Peterburq (164 rubl) və Vladimir (146 rubl) quberniyalarından xeyli irəlidə idi. 

Burada kənd təsərrüfatında və istehsalın başqa sahələrində də nəzərə çarpan canlanma baş verdi. Bu rəqəmlərin 

nə dərəcədə böyük olduğunu təsəvvür etmək üçün onu göstərmək kifayətdir ki, Azərbaycan ərazisi çar Rusiyası 

ərazisinin 0,5 faizini, əhalisi isə onun əhalisinin 1,4 faizini təşkil edirdi. Bakıda xüsusilə neft sənayesinin 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq milli burjuaziya sürətlə formalaşır, kapitalist münasibətləri inkişaf edirdi. 
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Bu dövrdə Nobelin, Siemensin başçılıq etdiyi və başqa xarici şirkətlər Bakıya gəldi, neft və mis 

sənayesinə sərmayə axını başladı, yeni texnologiya gətirildi, müvafiq istehsal infrastrukturu yaradıldı, neft 

istehsalı artırıldı, Bakı nefti Dünya bazarına çıxarıldı, milli mühəndis kadrları hazırlandı, emal müəssisələri 

tikildi, nəqliyyat gəmiçiliyi inkişaf etdirildi. Bakıya su kəməri çəkildi, mənzil tikintisi genişləndi. 

Beləliklə, bolşeviklərin aprel çevrilişinə qədər Azərbaycanda çox sürətlə o dövrün tələbləri səviyyəsinə 

uyğun müasir sənayenin əsasları yaranmış və inkişaf etmişdi. Bu da bütünlükdə onun ictimai-mədəni və sosial-

iqtisadi həyatının bütün başlıca sahələrində ciddi irəliləmələrinin baş verməsi ilə nəticələndi. Bununla belə, 

Azərbaycan müstəmləkə asılılığı vəziyyətində idi və bunun onun iqtisadiyyatına göstərdiyi hər cür mənfi təsir 

çox ciddi idi. Bu təsir hər şeydən əvvəl onun iqtisadi inkişafının ümumən məhdud səviyyəsində və 

iqtisadiyyatının daha dar çərçivədə təşəkkül etməsində özünü aydın büruzə verirdi. Bunlar ilk növbədə ölkə 

iqtisadiyyatının və xüsusən də onun aparıcı sahələrinin birtərəfli inkişafında, onların qurumunun diyarın ictimai-

mədəni və sosial-iqtisadi tələbləri ilə kifayət dərəcədə uzlaşmamasında, mənimsənilən yerli xammaldan 

istehsalın tamamlanmayan şəkildə ifadəsi üzündən bu sərvətlərdən istifadənin səmərəlilik göstəricilərinin xeyli 

aşağı olmasında və s. özünü göstərirdi. Sənaye əsasən Rusiya imperiyasının ümumi maraqlarına uyğun inkişaf 

edirdi. Bu səbəbdən onun sahə quruluşu birtərəfli xarakter daşıyırdı. İstehsal edilən bütün sənaye məhsulunun 

84,4%-i neft və onunla əlaqədar olan sahələrin, o cümlədən 79,6%-i neft hasilatının payına düşürdü. Eyni 

zamanda sənayenin birtərəfli inkişafı onun Azərbaycan ərazisi daxilində yerləşməsində böyük nöqsanlar 

yaratmışdı. Təkcə belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 1913-cü ildə Azərbaycanda istehsal olunan bütün 

sənaye məhsulunun 91,4%-i Abşeron iqtisadi rayonunun payına düşürdü. 

Birinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycanda baş verən xarici hərbi müdaxilə, sonrakı illərdə 

sosialist inqilabı adı altında baş verən dağıdıcı hadisələr, vətəndaş müharibəsi və bolşeviklərin ermənilərlə 

birlikdə Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları soyqırımı nəticəsində məhsuldar qüvvələrin aparıcı sahəsi olan 

sənayenin dağılması özünü xüsusilə qabarıq göstərdi. 1920-ci ildə sənaye 1913-cü ilin yalnız 43 faizi qədər 

məhsul verirdi. Azərbaycan sənayesinin əsası olan neft və onunla əlaqədar sahələrlə yanaşı onun 

pambıqtəmizləmə, şərabçılıq, ipəkçilik və digər mühüm sahələrində də istehsalın həcmi kəskin surətdə aşağı 

düşmüş, müəssisələrin əksəriyyəti ya dağılmışdı, ya da çox az güclə işləyə bilərdi. 

XX əsrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının daha əhatəli və böyük yüksəlişi 70 ildən artıq bir dövrü əhatə edən 

sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının əksər sahələri əvvəlki 

dövrlərlə müqayisədə sürətlə və kompleks inkişaf etmiş, güclü sənaye potensialı yaranmışdı. Lakin Sovet 

hakimiyyəti illərində də ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində iqtisadiyyatın inkişaf sürəti və xarakterində əsaslı 

fərqlər olmuşdu. İqtisadiyyatın hazırkı potensialının formalaşmasında rolu və gələcək inkişaf üçün əhəmiyyəti 

baxımından 20-40-cı, 50-60-cı, 70-80-ci illərin birinci yarısını, 80-ci illərin ikinci yarısı və müstəqil inkişaf illəri 

olan 90-cı illəri fərqləndirmək zəruridir. 

20-40-cı illər Azərbaycanın son yüz illik inkişaf tarixində ən mürəkkəb və ziddiyyətli dövrlərdən biridir. 

Bu illərdə cəmiyyətin siyasi cəhətdən yenidən qurulması, ictimai mülkiyyətin yaradılması və inkişafı ilə 

əlaqədar bir sıra ciddi çətinliklər qarşıya çıxmışdı. Bunlara baxmayaraq, 20-40-cı illərdə bir çox obyektiv 

səbəblər nəticəsində Azərbaycanda sənaye nisbətən sürətlə inkişaf edirdi. Belə ki, sənayeləşdirmə üçün hər 

şeydən əvvəl maddi, maliyyə vəsaiti, kadr hazırlığı, təbii sərvətlərdən istifadə üçün onların iqtisadi cəhətdən 

əsaslandırılması vacib idi. Sosializm quruculuğunun ilk illərində bu cəhətdən imkanlar olduqca məhdud idi. 

Odur ki, bu dövrdə keçmiş Sovet İttifaqında sənaye ən çox nisbətən inkişaf etmiş köhnə sənaye rayonlarında, o 

cümlədən Azərbaycanda da inkişaf etdirilə bilərdi. 

Azərbaycan İkinci dünya müharibəsinə qədər Sovet İttifaqının əsas neft bazası idi. Abşeronda neft və 

onunla əlaqədar sənaye sahələrinə çoxlu əsaslı vəsait qoyulurdu və bu sahələrin sürətlə inkişafı hesabına 

Azərbaycanda sənaye nisbətən sürətlə inkişaf edirdi. İkinci dünya müharibəsinə qədər olan dövrdə 

Azərbaycanda xalq təsərrüfatına bütün kapital qoyuluşunun 65%-i sənayenin inkişafı üçün yönəldilirdi. Sonrakı 

beşilliklərin heç birində xalq təsərrüfatına kapital qoyuluşunda sənayenin payı bu qədər yüksək olmamışdı. Həm 

də bu dövrdə sənayeyə kapital qoyuluşunun 80%-ə qədəri, o cümlədən birinci beşillik dövründə 86,4 %-i neft və 

onunla əlaqədar olan sahələrin payına düşürdü. Bütün bunlar İkinci dünya müharibəsinə qədər ən çox neft və 
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onunla əlaqədar sahələrin hesabına Azərbaycanda sənayenin sürətlə inkişafını təmin edirdi. 1941-ci ildə 

Azərbaycan neft sənayesində ən çox neft - 23,5 milyon ton qara qızıl çıxarırdı. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində respublikada iqtisadiyyatın mühüm sahəsi olan sənayenin hərbi 

qaydada yenidən qurulmasında böyük işlər görüldü. Dinc dövrün tələbatını ödəyən sənaye sahələrində məhsul 

istehsalı azaldı. Müharibənin tələbatını ödəmək məqsədilə neft və onunla əlaqədar sahələrin inkişafı ön plana 

çəkildi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, neftçilər əvvəlki dövrlərdə olduğundan daha fədakarlıqla çalışır, cəbhəni 

və iqtisadiyyatın bütün sahələrini yanacaqla təmin edirdilər. Elə müharibənin ilk illərindən Azərbaycan 

neftçiləri və neft-kimya sənayesində işləyən alimləri müharibəni yüksək keyfiyyətli neft məhsulları ilə təchiz 

etmək üçün səylə çalışırdılar. Akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə aviasiya benzini istehsalının yeni 

texnologiyası hazırlandı. Azərbaycanda yüksəkoktanlı benzin istehsalına başlandı. Neftçilərimizin fədakar və 

gərgin səyləri nəticəsində Azərbaycanda neft hasilatı ittifaqda çıxarılan neftin 71,4 faizini təşkil edirdi. 

Azərbaycan neftçiləri müharibə illərində ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və başqa neft 

məhsulları verirdilər. Mübaliğəsiz demək olar ki, İkinci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin əldə 

edilməsində Bakı nefti həlledici amillərdən biri olmuşdu. Müharibənin ağırlığının böyük bir hissəsini öz üzərinə 

götürmüş Sovet ordusunun dənizdə, quruda və havada düşmən üzərində üstünlük qazanmasında Bakı nefti 

misilsiz rol oynamışdı. Təkcə bu faktı demək kifayətdir ki, o dövrdə hər beş təyyarə, tank və avtomaşından 

dördü Bakı mədənlərində çıxarılan, onun neft emalı zavodlarında istehsal olunan yanacaqla işləyirdi. 

Müharibə illərində cəbhənin neft tələbatının 70, yüksək oktanlı benzin və sürtgü yağına olan ehtiyacının 

100 faizini Bakı ödəyirdi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 1949-cu ildə dünya təcrübəsində ilk dəfə 

Xəzər dənizindən neft çıxarılmasına başlandı. Bundan 6 il sonra ABŞ , 25 il sonra isə Norveç dənizdən neft 

çıxarmağa nail oldu. 

Sənayenin başqa sahələri də müharibənin tələbatlarını nəzərə almaqla yenidən quruldu. Yüngül sənayenin 

toxuculuq, tikiş, ayaqqabı istehsalı və yeyinti sənaye sahələri tamamilə cəbhə üçün məhsul istehsalına keçdi. 

Qısa müddət ərzində Bakı döyüşən ordunun mühüm cəbbəxanalarından birinə çevrildi. 1942-ci ildə Bakının 

sənaye müəssisələrində 130 növ müxtəlif silah, hərbi sursat istehsal edilirdi. 

Müharibədən sonrakı ilk illərdə iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi sənaye də dinc quruculuq dövrünün 

tələblərinə uyğunlaşdırıldı və tədricən inkişaf etməyə başladı. Müharibə qurtarandan cəmi üç il altı ay sonra, 

1948-ci ildə respublika sənayesi müharibədən əvvəlki səviyyəni üstələyən məhsul buraxılışına nail olmuş, 

Azərbaycan sənayesi müharibədən sonrakı beş il yeddi ay ərzində tamamilə dinc quruculuq dövrünün 

tələblərinə uyğunlaşdırılmış və xeyli irəliləyib inkişaf etdirilmişdi. 1950-ci ildə Azərbaycanın sənaye məhsulu 

1940-cı ilə nisbətən 39% artmışdı. 

XX əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan sənayesinin inkişafı, sahə və ərazi quruluşunun təkmilləşməsi 

sahəsində mühüm irəliləyişlər baş vermişdi. Belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, respublika sənayesində 

məhsul buraxılışı 1940-cı ilə nisbətən 5,5 dəfə artmış, 1941 - 1970-ci illərdə isə 146 və ya bütün 1920 - 1970-ci 

illərdə tikilmiş sənaye obyektlərinin 60%-i qədər iri sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verilmişdi. 

Azərbaycan sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayan Sumqayıt boruyayma, alüminium və sintez-kauçuk 

zavodları, Gəncə alüminium zavodu, Daşkəsən filiz saflaşdırma kombinatı, Mingəçevir su-elektrik stansiyası və 

sairə iri müəssisələr tikilib istifadəyə verilmişdi. Bununla da həmin illərdə ağır sənayenin energetika, kimya və 

neft-kimya, neft emalı, qara və əlvan metallurgiya, cihazqayırma və elektrotexnika kimi sahələrinin geniş 

inkişafının əsası qoyuldu. 

50-60-cı illərdə onlarla böyük yüngül və yeyinti sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verilmiş, çoxlu 

müəssisələr texniki cəhətdən yenidən qurulmuşdu. 

Həmin illərdə sənaye sahələri və obyektlərinin respublika daxilində nisbətən daha səmərəli 

yerləşdirilməsi, keçmişdə inkişaf səviyyəsi aşağı olan rayonların daha da sürətlə inkişafı, xırda və orta şəhərlərin 

əmək ehtiyatlarından istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində də nəzərə çarpacaq işlər görülmüşdü. 

Sumqayıt, Mingəçevir, Əli-Bayramlı, Daşkəsən kimi yeni sənaye şəhərləri yaranmış, Naxçıvan, Xankəndi, 

Quba, Qazax, Salyan, Neftçala və başqa şəhərlərdə sənayenin gələcək daha güclü inkişafı üçün təməl 

qoyulmuşdu. Nəticədə məhsuldar qüvvələrin respublika ərazisində yerləşməsi xeyli təkmilləşmişdi. Ümumi 

sənaye məhsulu istehsalında Bakı şəhərinin xüsusi çəkisi 1913-cü ildəki 91,4%-dən 72,8%-ə düşmüşdü. 
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1960-cı illərin axırına qədər Azərbaycanda sənayenin inkişafında əldə olunmuş nailiyyətlərin 

əhəmiyyətini azaltmadan onu da göstərmək vacibdir ki, bir sıra çatışmazlıqlar və mənfi meyllər də təzahür 

etmişdi. Belə ki, 1950-ci illərin ortalarına qədər Azərbaycan planetimizin ən böyük və qüdrətli dövlətlərindən 

biri olan Sovet İttifaqının karbohidrogen xammalı istehsal edən əsas regionu olaraq qalırdı və o özünün bu 

mövqeyini Qərbi Sibirin zəngin neft sərvətlərinin 50-ci illərin axırlarında geniş miqyasda mənimsənilməsinə 

başlanması dövrünə kimi saxlamışdı. Bütün ölkənin böyük tələbatını ödəmək vəzifəsinə uyğun olaraq, 

Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı uzun müddət onun iqtisadi durumunun təşəkkül istiqamətləri və 

xarakterlərinə öz təsirini göstərmişdi. Neft sənayesi bir tərəfdən istər çıxarılan xammalın ildən-ilə artımı, istərsə 

onun emalının genişlənməsi (neftayırma, neft-kimya, kimya) və istərsə də sahənin inkişafına bilavasitə xidmət 

edən əlaqəli müxtəlif istehsal növlərinin (neft maşınqayırması, cihaz və alətqayırma, qara metallurgiya, ilk 

növbədə neftçıxarma üçün borular istehsalı), elektroenergetika və s. yaranması əsasında respublikada çox güclü 

sənaye kompleksinin meydana gəlməsini təmin etdi. Bu kompleks və onun inkişafını müasir tələblər əsasında 

istiqamətləndirən geniş şəbəkəli güclü təhsil və elm potensialının təşəkkülü nəticəsində "Neft Akademiyası" 

kimi daxili mahiyyəti ilə həmahəng səslənən belə bir mötəbər ad qazanan Azərbaycan nəinki keçmiş Sovet 

İttifaqının digər respublikalarında, həmçinin dünyanın bir sıra dövlətlərində də bu mühüm sahənin inkişafına 

rəvac vermişdi. 

Beləliklə, bu dövr Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında yenə də onun neft-qaz ehtiyatları ilə xeyli 

zəngin olması və həmin ehtiyatların mənimsənilməsində keçmiş sovet dövlətinin imperiya mənafeyi ilə bağlı 

maraqları mühüm rol oynamışdı. Məsələ onda idi ki, sovet hakimiyyəti dövründə, xüsusən sənayeləşdirmə 

illərində xaricə ixrac edilən yüksək keyfiyyətli Azərbaycan neftindən əldə edilən vəsait yeni texnika və 

texnologiyalar alınmasına, keçmiş SSRİ-nin geniş sənayeləşmə layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilirdi. 

Digər tərəfdən, uzun müddət ölkənin özündə müasir iqtisadiyyatın inkişafı da xeyli miqdarda müxtəlif neft 

məhsulları tələb edirdi. Xüsusən də İkinci dünya müharibəsində faşist Almaniyası üzərində qələbənin təmin 

edilməsində Sovet İttifaqının əsas neft istehsalı mərkəzi olan Azərbaycanın müstəsna rolu son dərəcə yüksək 

qiymətə layiqdir. Lakin qabaqcıl dünya ölkələrinin keçdiyi inkişaf yolunun belə bir gerçəkliyi məlumdur ki, 

istehsalın aparıcı sahələri ilk növbədə hər ölkənin məhsuldar qüvvələrinin hərtərəfli kompleks artımına müxtəlif 

dərəcədə öz həlledici təsirini göstərir. Azərbaycan iqtisadiyyatında uzun müddət aparıcı sahə olan neft-qaz 

sənayesinin onun ümumi inkişaf səviyyəsinin inkişafına təsiri bir qədər fərqli olmuşdu. 

Qeyd etdiyimiz kimi, respublikada neft-qaz hasilatının artmasının tələbi müxtəlif emal sənaye sahələrinin, 

habelə onun yüksək səviyyədə inkişafını bilavasitə təmin edən çoxsaylı xidmət sahələrinin meydana gəlməsinə 

səbəb olmuşdu. Bu əlaqəli sahələr kompleksi uzun müddət respublika sənayesinin ümumi məhsulunun yarıdan 

çox payına qədərini, bəzən hətta bir qədər artığını verirdi. Həmin dövrlər respublikanın müxtəlif başqa təbii 

sərvətlərinin mənimsənilməsi əsasında onun iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafını məhdudlaşdıran başlıca 

səbəblərdən biri tələb olunan vəsaitin ayrılmaması idi. Məsələ onda idi ki, yüksək gəlir verən neft sənayesinin 

inkişafından əldə edilən böyük mənfəətin istifadəsinin əsas sərəncamçısı keçmiş ittifaq hökuməti idi. 

Azərbaycan xalqı öz sərvətinin nəticələrindən qarşılaşdığı sosial-iqtisadi vəzifələrin həlli - məqsədləri üçün 

istədiyi səviyyədə istifadə etmək səlahiyyətinə malik deyildi. 

Nəticədə ilk baxışda bir qədər ziddiyyətli görünsə də neft sənayesi istehsalın artırılması üçün böyük 

həcmdə vəsait tələb edirdi, digər tərəfdən isə aparıcı istehsal sahəsi kimi Azərbaycan SSR iqtisadiyyatının 

hərtərəfli kompleks inkişafı məqsədlərinə lazımı dərəcədə təkan vermək imkanından məhrum edilirdi. Neft və 

onunla əlaqədar sahələr Azərbaycan SSR-in xalq təsərrüfatına ümumi kapital qoyuluşunun çox hissəsini özünə 

cəlb etməklə o zamankı maliyyə münasibətləri çərçivəsində sənayenin, eləcə də iqtisadiyyatın başqa sahələrinin, 

istehsal və sosial infrastruktur sahələrinin inkişafını xeyli məhdudlaşdırırdı. Məsələnin mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan əksər sovet respublikaları kimi, Azərbaycan SSR də öz 

iqtisadiyyatının inkişafını müstəqil halda istiqamətləndirmək səlahiyyətlərindən məhrum idi. Ona görə də 

respublikanın hətta malik olduğu sərvətləri əsasında öz milli iqtisadiyyatını səmərəli və dolğun inkişaf etdirmək 

mənafelərinə uyğun istehsalın zəruri sahələrini yaratmaq üçün təşəbbüs göstərmək imkanları müəyyən çərçivə 

dairəsində idi. 
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Beləliklə, bir tərəfdən əsasən keçmiş Sovet İttifaqının ümumi mənafelərinə uyğun inkişaf edən neft 

sənayesinə xeyli vəsait ayrılması ucbatından, həm də bu amili əldə bəhanə tutaraq, Azərbaycanın başqa gərəkli 

sahələrinin təşkili üçün çox az sərmayə ayrılır, digər tərəfdən isə sosial-iqtisadi inkişafın başlıca istiqamətlərinin 

bir qayda olaraq mərkəzdən müəyyən edilməsi şəraitində milli iqtisadi sistemin təşəkkülünün uyğun şəkildə 

cərəyan etməsi məhdudlaşdırılırdı. Ona görə də uzun müddət Azərbaycan iqtisadiyyatında birtərəfli inkişaf 

meyli - neft-qaz hasilatı və onunla əlaqədar sahələrin üstün kompleks inkişafı meyli səciyyəvi olmuşdu. Bu da 

onun digər sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi və həllini tapmayan çoxlu sosial problemlər yaranması ilə 

nəticələnmişdi. 

50-60-cı illərdə Sovet İttifaqının başqa regionlarında zəngin neft ehtiyatlarının aşkara çıxarılması və 

istifadəsi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan neftinə maraq xeyli azaldı. Respublikada neft sənayesinə və onunla 

əlaqədar sahələrin inkişafına göstərilən səylər də səngidi və bu sahələrin inkişafının zəifləməsi bütövlükdə 

iqtisadiyyatın artım sürətinə mənfi təsir göstərməyə başladı. 

Doğrudur, neft hasilatını artırmaq üçün 50 - 60-cı illərdə Kür-Araz ovalığındakı yeni neft yataqları 

istismara verildi. Lakin bütün bunlar Azərbaycanda neft hasilatını müharibədən əvvəlki səviyyəyə çatdıra 

bilmədi. 

Respublikanın zəngin təbii mineral xammalı, energetika, filiz ehtiyatlarının istehsal dövriyyəsinə cəlb 

edilməsi, qara metallurgiya, neft kimyası, kimya, elektrotexnika və cihazqayırma kimi bir çox mühüm sənaye 

sahələrinin yaradılması sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirildi. Lakin bu işlər də çox ləng aparılır, 

respublikanın kənd təsərrüfatının, əlverişli kurort və turizm imkanlarından çox az istifadə olunurdu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan sənayesinin tarixən formalaşmış sahə quruluşu üçün əsasən çox 

kapital tələb edən, lakin nisbətən az məhsul tutumlu sahələrin (misal üçün yanacaq-energetika və i.a.) inkişafı 

səciyyəvi idi. 1970-ci ildə Azərbaycan SSR-də sənayenin əsas istehsal fondlarının 70%-i, istehsal olunan 

məhsulun isə cəmi 40%-ə qədəri yanacaq, energetika, metallurgiya və kimya sənayesi sahələrinin hesabına əldə 

edilirdi. Sənaye məhsulunun cəmi 22%-ni verən yanacaq sənayesinin payına o zaman sənayedə qoyulan bütün 

kapitalın 50%-dən çoxu düşürdü. 

Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində baş vermiş irəliləyişlər də kifayətləndirici deyildi, başlıcası isə 

bütövlükdə məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi sahəsində kobud yanlışlıqlara yol verilmişdi. İri obyekt və 

müəssisələrin əksəriyyəti bir qayda olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərlərində tikilirdi, digər şəhər və rayonlarda 

onların tikintisi məhdudlaşdırılırdı ki, bu da orta və kiçik şəhərlərin əmək ehtiyatlarından istifadə olunması 

dərəcəsini aşağı salır, ölkə əhalisinin paytaxta axmasına səbəb olurdu. Təsadüfi deyil ki, sovet hakimiyyətinin 

70-ci illərə qədər olan dövründə şəhər əhalisinin artması sürətinə görə Bakı, keçmiş ittifaqın paytaxt şəhərləri 

içərisində birincilər sırasında idi. 1970-ci ildə respublikada olan 60 şəhərin dördündə (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, 

Mingəçevir) bütün şəhər əhalisinin 63%-i, qalanlarında isə 37%-i yaşayırdı. Bu da Bakı şəhərində mənzil 

sahəsinə və digər sosial obyektlərə olan ehtiyacın ödənilməsi sahəsindəki çətinlikləri daha da ağırlaşdırırdı. 

Çoxsaylı kiçik şəhərlər və inzibati rayon mərkəzləri əmək və təbii ehtiyatlardan istifadə olunmasında və 

ətraf kəndlərin əhalisinin mədəni-məişət tələbatının ödənilməsində kifayət qədər rol oynaya bilmirdilər. 

Maşınqayırma və metal emalı, meşə təsərrüfatı və ağac emalı, yüngül və yeyinti, tikinti materialları istehsalı 

sənaye sahələrinin kadrlarla, xüsusilə ali təhsilli kadrlarla təminat səviyyəsi orta ittifaq göstəricisindən və bir 

sıra digər müttəfiq respublikaların göstəricilərindən geri qalırdı. Bütün bunlar Azərbaycan sənayesinin inkişaf 

sürəti və səmərəliliyinin artırılmasını, sahə və ərazi quruluşunun respublikanın imkanları və mənafeyini nəzərə 

almaqla təkmilləşməsini mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyurdu. 

Respublika iqtisadiyyatının inkişaf sürətini, səmərəlilik göstəricilərinin kəskin surətdə aşağı düşməsi, 

iqtisadiyyatın idarə edilməsində nəzərə çarpan zəifliyi, bir çox əsas sənaye sahələrinin olmaması və ya zəif 

inkişafı, xeyli miqdarda əmək ehtiyatlarının mövcudluğu, əsaslı tikintilərin vaxtında başa çatdırılmaması və 

əsaslı vəsaitin mənimsənilməməsi, sənayenin ərazi təşkilində irəliləyişlərin ləng getməsi 60-cı illərdə respublika 

iqtisadiyyatının, xüsusilə onun aparıcı sahəsi olan sənaye və aqrar-sənaye kompleksi sahələrinin durğunluq 

dövrü keçirdiyini və uzun müddətli geriləmə mərhələsində olduğunu göstərirdi. 

Yaranmış vəziyyəti, respublikanın inkişaf imkanları və mənafeyini nəzərə alıb düzgün qiymətləndirməklə 

böyük daxili potensialın aşkara çıxarılması və istifadəsi əsasında iqtisadiyyatın daha sürətlə, səmərəli və 
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kompleks inkişafı üçün əvvəlkilərdən tamamilə fərqlənən, prinsip etibarilə yeni konseptual çıxış yolları işləyib 

hazırlamaq və tətbiq etməyin vacibliyi qarşıya çıxırdı. 

Əsas vəzifə ondan ibarət idi ki, respublika iqtisadiyyatının bütün sahələri onun mövcud geniş imkanlarına 

uyğun olaraq və həm də daxili ehtiyaclarını nəzərə almaqla əvvəlki illərdən daha sürətlə kompleks inkişaf 

etdirilsin, onun ərazi əmək bölgüsündə rolu artırılsın və uzun illərdən yığılıb qalmış sosial və iqtisadi problemlər 

həll edilsin. Bu başlıca vəzifələri yerinə yetirmək üçün maliyyə vəsaiti çatışmazlığı problemlərini həll etmək, 

əsaslı vəsait qoyuluşunu artırmaq, xalq təsərrüfatında köklü struktur dəyişikliyi aparmaq, yeni mütərəqqi sənaye 

sahələri yaratmaq və onları xeyli sürətlə inkişaf etdirmək, məhsuldar qüvvələri daha səmərəli yerləşdirməklə 

xırda və orta şəhərlərin geniş inkişafına nail olmaq kimi mühüm işləri görmək tələb olunurdu. 

1969-cu ildə respublikanın rəhbəri təyin edilən ölkənin indiki başçısı möhtərəm Heydər Əliyevin cəsarətli 

və elmi əsaslara söykənən iqtisadi siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalq təsərrüfatının son bir əsrlik inkişaf 

tarixində ilk dəfə olaraq hərtərəfli və uzunmüddətli yüksək dönüş mərhələsinin əsası qoyuldu. Respublikanın 

dinamik inkişafı, sənayenin mütərəqqi istiqamətdə təkmilləşməsi və səmərəliliyinin artırılması, aqrar-sənaye 

kompleksinin ixtisaslaşmış sahələrinin üstün inkişaf və ərazi əmək bölgüsündə onun layiqli yerini tutması üçün 

kompleks proqramların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətində yorulmaz fəaliyyət, misilsiz 

təşəbbüskarlıq və enerji sərf edildi və bu proses 1970 - 1985-ci illəri əhatə edən vaxt ərzində durmadan davam 

olundu. Məhz bu səbəblərdən həmin illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı tarixinin çox mühüm və xüsusi 

mərhələsini təşkil edir. Baş verən dəyişikliklərin miqyasına və yeni mərhələyə keçməsinə görə 1970 - 1985-ci 

illər Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixində mühüm xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu dövrdə SSRİ hökuməti 

Azərbaycan rəhbərliyinin təşəbbüsü və təkidi ilə respublika xalq təsərrüfatının bütövlükdə və onun ayrı-ayrı 

sahələrinin inkişafını nəzərdə tutan beş xüsusi qərar qəbul etmişdi. Bu qərarlar Azərbaycan xalqı üçün tarixi 

əhəmiyyət kəsb edirdi. Onlarda Azərbaycan SSR-in sosial-iqtisadi inkişafının bütün əsas məsələləri öz əksini 

tapmışdı. Görülən bu və ya digər mühüm təşkilati və iqtisadi tədbirlər nəticəsində 1970 - 1985-ci illərdə 

Respublikanın tarixində ilk dəfə onun geniş inkişaf imkanları aşkara çıxarıldı və öz dövrünə görə çox böyük 

istehsal potensialı yaradıldı.  

Azərbaycan elektrik enerjisi, neft-mədən avadanlığı, bir çox kimya məhsulları, üzüm şərabı, meyvə-

tərəvəz konservi, pambıq mahlıcı, ipək sap, yaşıl çay və s. məhsullar istehsalına görə keçmiş ittifaqda mühüm 

yer tuturdu. 1970 - 1985-ci illərdə yaradılmış istehsal potensialı sonrakı illərdə xeyli zəifləməsinə baxmayaraq, 

hazırkı dövrdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyinin, sistemli şəkildə artan xarici iqtisadi 

əlaqələrinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Bu dövr sənayedə və kənd təsərrüfatında istehsal həcminin 

dinamik artması, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində keyfiyyət göstəricilərinin yüksəlməsi, ümumittifaq əmək 

bölgüsündə respublikanın payı, həmçinin xarici iqtisadi əlaqələrdə onun iştirakının artması ilə səciyyələnirdi. 

Onun əsas əlamətlərindən biri də iqtisadi artımın bütün əsas göstəricilərinin yüksək artması idi. Bu dövrdə 

respublikanın hələ ancaq bir qrup müəyyən sərvətlərindən daha səmərəli istifadə edildiyi şəraitdə onun 

iqtisadiyyatının çox sahələrinin hərtərəfli və yüksək inkişafı üçün nə qədər güclü potensiala malik olmasını üzə 

çıxardı. Bu baxımdan Respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olan sənayenin inkişafında baş verən çox böyük 

kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri diqqəti cəlb edir. İlk növbədə Azərbaycanda sənaye məhsulu istehsalı 16 il 

ərzində fasiləsiz olaraq hər il sürətlə artdı. Sənaye məhsulunun artım sürətinə görə respublika keçmiş müttəfiq 

respublikalar arasında ən qabaqcıl mövqeyə çıxdı. Sənayenin inkişafında qazanılan uğurların nə qədər böyük 

olduğunu qiymətləndirmək üçün belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 1985-ci ildə sənayenin bütün sahələrində 

mövcud istehsal potensialı məhsul hasilatını 1970-ci ilə nisbətən 2,9 dəfə artırmağa imkan vermişdi. Bu artım 

həm ittifaqın orta göstəricisindən (2,14 dəfə), həm də Belorusiya azca müstəsna olmaqla (3,0 dəfə) digər 

respublikaların müvafiq göstəricisindən yüksək idi. Sənaye istehsalının artımı mövcud müəssisələrin müasir 

texnika və texnologiyalar əsasında yenidən qurulması və genişləndirilməsilə yanaşı, çoxlu yeni müasir 

müəssisələrin yaradılması və mütərəqqi struktur dəyişiklikləri aparılması hesabına əldə edilirdi. On minlərlə 

yeni iş yerləri açıldı. Bakı və Sumqayıtla yanaşı Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Lənkəran, Əlibayramlı və digər orta 

və kiçik şəhərlərdə tikinti materialları, yüngül və yeyinti sənaye müəssisələri, iri maşınqayırma zavodlarının 

filialları yaradıldı. Bütün bunlar respublika sənayesinin sahə və ərazi quruluşunun xeyli yaxşılaşmasına, vacib 

sosial problemlərin həllinə kömək etdi. Onu göstərmək kifayətdir ki, 80-ci illərdə istehsaldan gələn milli gəlirin 
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20 faizindən çoxu sənayedən alındı. Bu göstəriciyə görə o, dünyanın əksər ölkələrindən heç də geridə qalmırdı. 

SSRİ kimi nəhəng ölkənin bir çox məhsullara, xüsusilə neft sənayesində işlənən avadanlıqlara olan ehtiyacının 

70 faizə qədəri Bakı tərəfindən ödənilirdi. 

Sənayenin dinamik yüksəlişini təmin etmək üçün iqtisadiyyatda struktur siyasətinin prinsipial şəkildə 

yeni istiqamətləri işlənib hazırlanmış və həyata keçirilmişdi. Bu istiqamətlər sənayenin qabaqcıl və mütərəqqi 

sahələrində, ilk növbədə maşınqayırma kompleksində, kimya və neft-kimyada, əlvan metallurgiyada texniki 

cəhətdən yenidənqurma və yeniləşmə prosesləri ilə eyni vaxtda, neft-qaz hasilatı və neft emalı sənayesinin, 

energetikanın, qara metallurgiyanın və dağ-mədən sənayesinin genişlənməsini nəzərdə tuturdu. Sənaye 

müəssisələrinin rekonstruksiya, modernləşdirmə işləri genişləndirilmiş, istehsalın texniki səviyyəsi xeyli 

yüksəlmişdi. Onu da qeyd etməmək olmaz ki, respublika sənayesinin yenidən qurulması, onun sahə, ərazi 

strukturunun təkmilləşməsi o dövrdə çox çətin məsələ idi. Çünki respublika ərazisində yerləşən sənaye 

müəssisələrinin 90%-dən çoxu keçmiş ittifaqın mülkiyyəti idi. Yeni sahələri respublikada inkişaf etdirmək üçün 

Heydər Əliyev ittifaq hökuməti, nazirləri ilə çox intensiv iş aparırdı, bəzən bu proses və danışıqlar, necə 

deyərlər, düyünə düşürdü. Lakin Azərbaycan rəhbərinin əsaslı dəlilləri, arqumentləri üstün gəlirdi. 

 

1970 və 1985-ci illərdə Azərbaycanda bir qrup mühüm sənaye məhsulları istehsalının göstəriciləri 

 Ölçü vahidi İLLƏR 

1970 1985 

Elektrik enerjisi mlrd. kvt. c. 12,0 20,7 

Neft min ton 20,2 13,1 

Qaz mlrd. m3 5,5 14,1 

Dəmir filizi (əmtəəlik) min ton 1413 709,2 

Polad «          » 733 853 

Qara metal prokatı «          » 585,0 699 

Məişət kondisionerləri min ədəd - 429 

Məişət soyuducuları «         » 75,2 302,0 

Dəyişən cərəyan elektrik 

mühərrikləri 

min ədəd 

min kvt 

298,3 

4526 

390 

6669 

Güc transformatorları min kvt. 672 2411 

Dərinlik nasosları min ədəd 77,0 93,7 

Sement min ton 1409 1253 

Şinlər min ədəd 1562 1666,1 

Sulfat turşusu min ton 125,9 782 

Kaustik soba «          » 222,0 227 

Mineral gübrələr «          » 115 305,9 

Duz (hasilat) min ton 62,1 117,9 

Xalça və xalça məmulatı min m2 823 4045 

Pambıq lifi min ton 131,4 258,1 

Xam ipək sapı ton 409 456 

Ayaqqabı mln. cüt 10,7 22,9 

Bütün növ parçalar nıln. m2 132 189 

Corab məmulatı mln. cüt 24,9 42,2 

Meyvə, tərəvəz konservi mln. ş.b. 184,7 619,9 

Üzüm şərabı min d/l 4272 8460 

Mineral sular mln. 0,5 l - 161,1 

Qablaşdırılmış təbii çay min ton 2,1 18,6 

Ət min ton 43,2 77 
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Papiros və siqaretlər mlrd. ədəd 6,6 9,8 

70-ci illərdə sənayemizin inkişaf istiqamətlərində xalqımız üçün, tərəqqi üçün o qədər yaxşı meyllər, 

proseslər olub ki, bu gün biz müstəqillik şəraitində, dünyada baş verən elmi-texniki inqilablar kontekstində 

sənayemizin dirçəlişi, yenidən qurulması istiqamətində böyük işlər aparmaq üçün böyük imkanlar əldə etmişik. 

Azərbaycan Respublikası kimi strateji mövqedə yerləşən dövlətin özünün inkişaf etmiş sənayesi olmalıdır. Bu 

cəhətdən 70-ci illərdə qazanılan təcrübədən istifadə etməliyik. 

Sosializm cəmiyyəti resurslardan istifadəyə görə azad bazar iqtisadiyyatı qurmuş ölkələrdən geridə 

qalmışdı. Əmək məhsuldarlığı, material resursları və məhsulun keyfiyyətinə görə SSRİ-də vəziyyət o qədər də 

yaxşı olmamışdı. Bunun səbəbləri aydındır: qapalı iqtisadiyyat, iqtisadi həvəsləndirmə sisteminin zəifliyi və s. 

Ona görə də 70-ci illərdə ölkə miqyasında, çətin də olsa, səmərəlilik probleminə diqqət artmaqda idi. 

Azərbaycanda isə bu problemin çətinliyi onda idi ki, əsas istehsal fondlarının xeyli hissəsinin cəmləşdiyi 

neftçıxarma sənayesində istehsal artımı aşağı idi. Respublika rəhbərliyi əmək məhsuldarlığı, fond veriminin 

artması üçün digər sahələrin imkanından daha səmərəli istifadə etməyi ön plana çəkdi. Əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi ehtiyatlarının aşkar edilməsi sahəsində konkret işlər görüldü. 

1960 - 1970-ci illərdə Azərbaycan SSR sənayedə əmək məhsuldarlığının artımına görə 14-cü yerdə idi. 

1980-ci ilin ortalarında isə keçmiş ittifaqda birinci yerə çıxmışdı. Azərbaycan SSR sənayesinin bu göstəriciyə 

görə xeyli irəliləməsi bütün ittifaqda maraq oyatmışdı. 

Texniki tərəqqi, material və əmək ehtiyatından səmərəli istifadə olunması, iqtisadi və maddi 

həvəsləndirmə metodlarının təkmilləşməsi, sənayedə struktur dəyişikliklərinin daha da sürətləndirilməsi, əməyin 

və istehsalın təşkili məsələlərinə diqqətin artırılması xüsusi vurğulanırdı. 

Son dərəcə maraqlı olan bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər, Rəsmi statistika materialları, apardığımız 

hesablamalar göstərirdi ki, 70-ci illərdə Azərbaycan sənayesində 1 orta illik işçiyə düşən məhsul ittifaqın bir çox 

dövlətlərinin müvafiq göstəricilərindən yüksək idi. Bəziləri bu fikrə şübhə ilə yanaşırdılar. Onlar bunu ümumi 

məhsul göstəricilərinin nöqsanları ilə əlaqələndirirdilər. Aparılan əlavə hesablamalar, dəqiqləşdirmələr, dünya 

statistikası, beynəlxalq hesablama qaydalarından istifadə sübut etdi ki, Azərbaycan SSR-də fəhlənin əmək 

məhsuldarlığı, doğrudan da, o dövrlərdə yüksək idi. Hətta 90-cı ildə respublikada, eləcə də ittifaqda iqtisadi 

həyatın 70-ci illərə nisbətən zəiflədiyi bir dövrdə beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə, sənayedə 

məşğul olan bir işçiyə düşən məhsulun miqdarı bir çox ölkələrdən çox idi. Əmək məhsuldarlığının dinamik və 

sabit artımı XX əsrin 70-ci illərində sözün əsl mənasında Azərbaycan iqtisadiyyatının çox güclü inkişaf 

faktoruna çevrildi və bu problemin strateji istiqaməti kimi fəaliyyət göstərməsi üçün zəngin real baza yaradıldı. 

Yüksək əmək məhsuldarlığı uğrunda mübarizə əməksevər xalqımızın şanlı tarixidir və heç kimin bunu 

ləkələməyə, inkar etməyə mənəvi haqqı yoxdur. Bu gün də xarici iş adamları yerli mütəxəssis və fəhlələrin iş 

bacarığına, məharətinə heyran qalır, onların əmək intizamını yüksək qiymətləndirirlər. 

Sürətli sosial-iqtisadi inkişaf və əsaslı struktur dəyişiklikləri əvvəlki dövrlərdə olduğundan daha çox 

əsaslı vəsait qoyuluşu tələb edirdi. Bu vəsait həm daxili mənbələr, həm də respublika rəhbərliyinin 

əsaslandırılmış tələbləri ilə ittifaq dövlətinin mərkəzləşmiş vəsaiti hesabına ödənilirdi. Bir qayda olaraq keçmiş 

ittifaqda əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya siyasəti böyük iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi mərkəzdə 

formalaşırdı. Respublikalar bu məsələdə çoxlu çətinliklərlə üzləşməli olurdular, çünki bu və ya digər 

respublikaya hər hansı bir iri həcmli əsaslı vəsait qoyuluşu üçün müttəfiq respublika rəhbərinin ittifaq hökuməti 

qarşısında qaldırdığı məsələnin ciddi əsaslandırılmasına fikir verilirdi, burada ittifaq və respublika maraqlarının 

çox incə əlaqələndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılırdı. 1970 - 1985-ci illərdə xalq təsərrüfatına bütün 

mənbələr hesabına 32 milyard rubl sərmayə qoyulmuşdu ki, bu da sovet hakimiyyətinin əvvəlki 50 ilində (1920 

- 1970-ci illər) olduğuna nisbətən 2,2 dəfə çox idi. Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

bütün ittifaqda böyük marağa səbəb olmuşdu. 1960 - 1970-ci illərdə milli gəlirin bir faiz artımı əsaslı vəsait 

qoyuluşunun 1,3 faiz, 1976 - 1980-ci illərdə isə 0,8 faiz artması ilə müşayiət edilmişdi. Bu, keçmiş SSRİ-də ən 

yüksək göstərici idi. Əsaslı vəsait qoyuluşunun artımı respublikanın malik olduğu tikinti kompleksini daha 

mürəkkəb, texniki tərəqqini sürətləndirməyə, sənayenin strukturunun təkmilləşməsinə yönələn güclü bazaya 

malik olan bir sahəyə çevirdi. O illər respublikanın böyük tikinti meydançasına çevrilməsiylə gələcək iqtisadi 

inkişafın maddi əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün möhkəm zəmin yarandı. Bu illərdə tikinti kompleksində 
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qazanılmış təcrübə, tikintinin sürəti, ixtisaslı kadrlar respublika iqtisadiyyatının dirçəlişi üçün çox lazım idi. 

Xalq təsərrüfatına ümumi sərmayə qoyuluşunda sənayeyə böyük üstünlük verilirdi. Bu da təsadüfi deyildi. 

Sənaye iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olduğundan onun geniş inkişaf imkanlarını hərəkətə gətirmək və istifadə 

etmək daha vacib hesab olunurdu. 1971 - 1985-ci illərdə mənimsənilən sərmayə qoyuluşunun 45%-dən çoxu 

sənayenin payına düşürdü. Sərmayə qoyuluşunun böyük əksəriyyəti yeni müəssisələr tikintisinə və mövcud 

müəssisələrin texniki cəhətdən yenidən qurulmasına yönəldilirdi. 

Tarixi baxımdan qısa bir dövr ərzində Azərbaycan öz sənayesini sürətlə inkişaf etdirərək, 218 iri zavod, 

fabrik, istehsal sahələri yaratmışdı. Bütünlükdə həmin 16 il ərzində tikilən sənaye müəssisələri miqdarca Sovet 

hakimiyyətinin əvvəlki 50 ilində istifadəyə verilən yeni sənaye müəssisələrinin 70%-ə qədərini təşkil edirdi. 

Yeni müasir texnikaya əsaslanan müəssisələr tikilməsi və fəaliyyətdə olan müəssisələrə yeni texnika və 

texnologiya tətbiqi nəticəsində Azərbaycan sənayesinin maddi bazasında və əməyin texnika ilə silahlanmasında 

əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri baş verirdi. Bu illərdə sənayenin əsas fondlarının 67%-i yeniləşmişdi ki, bu da 

respublikanın milli varidatının çox mühüm hissəsini təşkil edirdi. Sənayenin inkişafında elmi-texniki tərəqqinin 

və əməyə qənaətin istiqamətlərini müəyyən edən sahələrin inkişafına üstünlük verilirdi. Əsas vəzifələrdən biri 

sənayeni quruluşca mütərəqqi istiqamətdə təkmilləşdirmək və bu sahələrdə yeni istehsal güclərini istifadəyə 

verməklə məhsul istehsalının və səmərəliliyin artmasına nail olmaq idi. Bunun da başlıca məqsədi respublikada 

artması üçün son dərəcə əlverişli təbii zəmin olan, inkişafına böyük tələbat duyulan sahələrin sənayenin ümumi 

quruluşunda daha geniş təmsil olunmasına üstünlük vermək idi. Məhz belə obyektiv və real şəraitə söykənərək 

bu illərdə Azərbaycan üçün yeni olan bir neçə sənaye sahəsinin əsası qoyuldu. Misal üçün elektron 

maşınqayırması, radiosənaye, yüngül və yeyinti sənayesi üçün maşın və avadanlıqların istehsalı kimi yeni 

mütərəqqi sənaye sahələri Azərbaycana məhz həmin illərdə ayaq açmışdı. Bakı məişət kondisionerləri 

zavodunun fəaliyyətə başlaması respublikada elektrotexnika kimi perspektivli bir sahənin inkişafına daha güclü 

təkan vermişdi. Bu və ya başqa tədbirlər sənayedə bir çox mütərəqqi istehsal növlərinin artım sürətinin 

sənayenin orta artım göstəricisindən xeyli yüksək olması ilə səciyyələnirdi. Məsələn, 1971 - 1985-ci illərdə 

sənaye məhsulu 2,9 dəfə artdığı halda, istehsalın həcmi maşınqayırma kompleksində 5,9 dəfə, kimya və neft-

kimya sənayesində 3,1 dəfə, yeyinti sənayesində 4 dəfədən çox artmışdı. Nəticədə bu mühüm sahələrin 

respublika sənayesində rolu nəzərə çarpacaq dərəcədə artdı. Belə ki, sənayenin quruluşunda maşınqayırma 

kompleksinin xüsusi çəkisi 1970-ci ildəki 12,1%-dən 1985-ci ildə 16,4%-ə, kimya, neft-kimya, meşə-ağac emalı 

sənaye kompleksi müvafiq qaydada 7,6%-dən 8,7%-ə, yeyinti sənaye kompleksi 18,7 %-dən 28,9%-ə çatdırıldı.  

Mütərəqqi sənaye sahələrinin ümumi məhsul istehsalında xüsusi çəkisi 1980-ci ildə 1970-ci ildəki 19,3%-

dən 24,4%-ə, 1985-ci ildə isə 26,8%-ə çatırdı. Həm də elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən sahələrin geniş yerli 

imkanlara və tələbata müvafiq olaraq, sonrakı dövrdə də üstün sürətlə inkişaf etdirilməsi və respublika 

sənayesində mövqeyinin və rolunun artırılması nəzərdə tutulurdu. 

Həyata keçirilən bütün elmi-texniki, təşkilati, maliyyə-iqtisadi xarakterli tədbirlərin və struktur 

dəyişikliklərinin başlıca vəzifələri Azərbaycan sənayesinin potensialından daha geniş istifadə etməklə onun 

daha da sürətlə və səmərəli inkişafına nail olmaq idi. 

Qeyd etmək vacibdir ki, neft hasilatının ildən-ilə aşağı düşməsi şəraitində ümumi məhsulun həcminin 

xeyli artması əsasən onun aparıcı mütərəqqi sahələrində baş verən artım hesabına əldə edilirdi. Əsasən Sovet 

İttifaqının başqa ərazi hissələrində daha ucuz neft yataqlarının böyük həcmdə istismarı və digər səbəblər 

üzündən göstərilən dövrdə neft hasilatının azalması nəticəsində yanacaq-enerji kompleksinin sənayenin 

quruluşunda xüsusi çəkisi 14,6%-ə enmişdi. Əslində bu səviyyə də o zaman düşünülmüş və həyata keçirilmiş 

tədbirlərin və nisbətən sürətlə artan energetika sənayesinin hesabına saxlanılırdı. Neft hasilatının həcmi o zaman 

tədricən aşağı düşsə də, Respublika iqtisadiyyatında neft sənayesinin həmişəki yüksək rolunu saxlamaq 

məqsədilə burada neft emalı üzrə müasir texnologiyaya əsaslanan yeni güclü qurğuların yaradılması nəticəsində 

Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanda hasil edilən xam neftin müəyyən hissəsinin emalını həyata keçirməyə 

başladı. Bununla da bütövlükdə neft sənayesində ümumi məhsul istehsalı həcminin sabitləşməsi təmin edildi. 

Azərbaycanın qədim neft emalı sənayesi tarixində ilk dəfə bu dövrdə keçirilmiş, neftin ikiqat emalı üçün qurğu 

və avadanlıq quraşdırılmışdı. 
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Həmin dövr ilk dəfə Azərbaycanda qaz sənayesinin inkişafında ən yüksək səviyyə əldə edildi və qaz 

hasilatı 1970-ci ildəki 5,5-dən 1985-ci ildə 14 milyard kubmetrə qalxdı. 

70 - 80-ci illərdə Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması, energetikanın 

maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi və inkişafı üçün çox iş görülmüşdü. Respublikamızda hələ İkinci 

dünya müharibəsindən əvvəl və əllinci illərdə energetikanın inkişafına xeyli diqqət yetirilirdi. 70-ci illərdə isə 

respublikamızda heç bir ölkədən asılı olmayan geniş elektrik enerjisi müəssisələri sistemi yaradılmasına nail 

olundu. 80-ci illərin birinci yarısında Azərbaycanın elektrik enerjisi stansiyalarının istehsal gücü 5 milyon kvt-a 

çatırdı. 

Mingəçevir şəhərində hər birinin gücü 300 min kvt. olan 8 bloklu Zaqafqaziyada ən böyük Dövlət Rayon 

İstilik-Elektrik Stansiyası tikildi. Şəmkir su-elektrik stansiyası inşa edildi. Yenikənd su-elektrik stansiyasının 

tikilməsinə başlandı. Nəticədə Respublikada elektrik enerjisi istehsalı 11,5 dəfə artaraq 1940-cı ildəki 1,8 

milyard kvt saatdan 1985-ci ildə 20,7 milyard kvt saata çatdı. Bunlarla bərabər Azərbaycan energetika sistemi 

Zaqafqaziya enerji sisteminin formalaşması və inkişafında, eləcə də ittifaqın vahid enerji sistemi ilə əlaqəsinin 

möhkəmlənməsində böyük rol oynayırdı. Zaqafqaziyada istehsal olunan elektrik enerjisinin 41,5%-i 

Azərbaycanın payına düşürdü. 

Ayrı-ayrı sənaye sahələrinin ümumi məhsul istehsalında xüsusi çəkisi (01. 1. 1982-ci il vəziyyətinə 

topdan satış qiyməti ilə yekuna görə faizlə) 

Sənaye sahələri 1970 

 

1980 1985 

Bütün sənaye 

o cümlədən 

elektrik enerjisi 

100 

 

5,0 

100 

 

3,4 

100 

 

3,4 

Yanacaq sənayesi 29,3 14,6 11,3 

Kimya və neft-

kimya 

6,0 7,5 7,0 

Metallurgiya 4,1 4,0 4,1 

Maşınqayırma 

Və metal emalı 

 

12,1 

 

13,5 

 

16,4 

Meşə və ağac emalı 

kağız-sellüloz 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,7 

Tikinti materialları 3,2 3,0 3,2 

Yüngül sənaye 20,3 23,4 20,7 

Yeyinti sənayesi 18,7 25,6 28,9 

Sair sahələr 3,5 3,4 3,3 

Beləliklə sənayedə baş verən elmi-texniki və struktur dəyişiklikləri, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı 70-ci 

illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında respublikanın sənaye istehsalının yüksək artımım təmin etmişdi. 15 il 

ərzində sənayenin ümumi məhsulunun həcmi ümumilikdə götürdükdə 1921 - 1970-ci illərdə buraxılmış 

məhsuldan dəfələrlə çox olmuşdu. 

1970 - 1985-ci illərdə yüngül və yeyinti sənayesinin inkişafında ciddi nailiyyətlər qazanılmışdı. Bu 

nailiyyətlər bir tərəfdən həmin sənaye sahələrinin inkişafı üçün görülən məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi idisə, 

digər tərəfdən, bəlkə də ən başlıcası onun xammal mənbəyi olan kənd təsərrüfatının inkişafında böyük dönüşün 

baş verməsi, istehsal strukturunun yerli imkanlardan səmərəli istifadə etmək və həmin sənaye sahələrini sürətlə 

və səmərəli inkişaf etdirmək mənafeyinə uyğun olaraq əsaslı surətdə təkmilləşməsi idi. Həm də çox 

əlamətdardır ki, kənd təsərrüfatının ciddi yüksəlişi və struktur dəyişiklikləri əsas istehsal vasitəsi olan torpaq 

sahələrinin çox cüzi artımı şəraitində təmin edildi. Bu ilk növbədə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 

Azərbaycanın son dərəcə mürəkkəb, həm də müxtəlif torpaq-iqlim və başqa təbii şərait mühitinin daha düzgün 

nəzərə alaraq məqsədəuyğun istifadə edilməsi nəticəsində mümkün olmuşdu. Məsələ onda idi ki, uzun müddət 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının quruluşu onun oxşar təbii şəraitə malik dünya ölkələrinə xas olan şəkildə 
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təşəkkül etməmişdi. Burada həm heyvandarlıq, həm də bitkiçiliyin tərkibində ayrı-ayrı sahələrin inkişafı 

arasında yaranmış nisbətlər respublikanın təbii-iqtisadi şəraitinin həqiqi imkanları ilə düzgün uzlaşdırılmamışdı. 

Məsələn, 1961 - 65-ci illərdə kənd təsərrüfatının quruluşunda bitkiçilik məhsulları istehsalının orta illik xüsusi 

çəkisi 53%-ə bərabər idi ki, bu da onun yerli xüsusiyyətlərinin tələblərinə kifayət dərəcədə cavab vermirdi. 

Bunlardan başqa mərkəzləşdirilmiş qaydada yuxarıdan verilən məcburi planlaşdırma bitkiçiliyin tərkibində 

ictimai əmək bölgüsündə respublikanın yeri və rolunu artıra biləcək bir sıra mühüm sahələrin inkişafını 

məhdudlaşdırmışdı ki, bu da bütövlükdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulvermə imkanlarını azaldır, onun 

səmərəliliyini xeyli aşağı salırdı. Kənd təsərrüfatının müasir texnologiyalara müvafiq təşkilinin tələbləri 

səviyyəsində artırılmaması və onun intensivləşdirmə səviyyəsinin xeyli aşağı olması da zəruri məhsullar 

istehsalının böyük həcmdə artımına imkan vermirdi. Uzun müddət kənd təsərrüfatının qarşısında ciddi sədlər 

yaradan hər cür belə əlverişsiz şəraitin ancaq  bir qisminin müəyyən dərəcədə aradan qaldırılması sayəsində 

1970-1985-ci illərdə göstərilən səylər tezliklə özünün diqqəti cəlb edən nəticələrini verdi. Onsuz da kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrini genişləndirmək imkanları məhdud olan respublikada onların cəmisi 21% 

artımı şəraitində, bütövlükdə kənd təsərrüfatında orta illik məhsul istehsalının həcmi 1966-1970-ci illərə 

nisbətən bir neçə dəfə, o cümlədən bitkiçilikdə 3,2 dəfə artdı. Əlamətdardır ki, göstərilən dövrdə bitkiçilikdə 

ümumi məhsul istehsalının artım həcmi istifadə olunan torpaq sahələrinin genişlənməsini 10 dəfədən çox 

üstələdi. Bu, əsasən kənd təsərrüfatında becərilən torpaq sahələrinin məhsulvermə imkanlarından daha dolğun 

istifadə edilməsi hesabına əldə edilirdi. Məsələn, 1981-1985-ci illərdə hər min hektar kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaq sahəsi hesabı ilə istehsal olunan məhsul 1970-ci ilin orta göstəricilərinə nisbətən 2,6 dəfə çox olmuşdu. 

Respublikanın imkanlarına və ərazi əmək bölgüsünün tələblərinə uyğun inkişafı daha çox nizamlanan 

kənd təsərrüfatının istiqaməti və quruluşu köklü şəkildə dəyişdi. Heyvandarlıq məhsullarının 1985-ci ildə 1970-

ci ilə nisbətən böyük həcmdə artmasına baxmayaraq, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının 70%-ə qədərini 

bitkiçilik sahələri verirdi. Bu inkişaf təbii şəraiti və imkanları Azərbaycana oxşar qabaqcıl dünya ölkələrinin 

sınaqlardan çıxmış ümumi inkişaf meylinə xeyli yaxın idi. Bitkiçiliyin tamamilə əsaslı olaraq heyvandarlığa 

nisbətən böyük üstünlüklə inkişafı bütövlükdə Azərbaycan kənd təsərrüfatının yüksək məhsuldarlığının və 

səmərəliyinin artırılmasının mühüm şərtlərindən birinin nəhayət düzgün qiymətləndirilməsinin nəticəsi idi. 

Faktlar göstərir ki, Azərbaycan şəraitində istifadə olunan hər hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 

1985-ci ildə bitkiçilikdə heyvandarlıqda nisbətən 5 dəfədən çox məhsul vermişdi. Məhz onun nəticəsi idi ki, 

həmin dövrlər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların cəmisi 1/3-dən də az hissəsini istifadə edən bitkiçilik onun 

ümumi məhsulunun 2/3-dən çoxunu hasil edirdi. 

Ümumiyyətlə, 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında Azərbaycan kənd təsərrüfatında bitkiçiliyin 

ixtisaslaşmış sahələri və onun xammallarını emal edən sahələri - üzümçülük-şərabçılıq, baramaçılıq-ipəkçilik, 

tütünçülük-tütün fermentləmə, siqaret və papiros istehsalı, meyvə-tərəvəz-konserv, çayçılıq və çayın emalı, 

pambıqçılıq-pambıqtəmizləmə kompleksləri əsasında yüngül və yeyinti sənaye məhsulları istehsalı öz 

inkişafının əvvəlki illərə nisbətən ən yüksək səviyyəsinə çatmışdı. İstisnasız bütün sahələrdə böyük həcmdə 

artan kənd təsərrüfatı məhsulları və onun sənaye emalı respublika iqtisadiyyatında bu mühüm sahənin 

əhəmiyyətini xeyli artırdı. Azərbaycan bir çox əsas məhsullarla öz yerli tələbatını ödəməklə yanaşı, xeyli 

miqdarda müxtəlif məhsulları böyük həcmdə ixrac edən respublikaya çevrildi. Kiçik əraziyə malik Azərbaycan 

ittifaqda üzüm və tütün istehsalının həcminə görə birinci, barama istehsalına görə üçüncü, pambıq istehsalına 

görə dördüncü yerə qalxdı. Hasil edilən böyük miqdarda müxtəlif növ xammal əsasında respublikada yaradılan 

yüzlərlə yeni müəssisələr ərazinin bütün hissələrində emal sənayesinin geniş inkişafına səbəb oldu. Artıq 1985-

ci ildə ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı əsasında inkişaf edən sənaye sahələri Azərbaycanın 

bütün sənaye məhsulunun 46%-dən çoxunu verirdi. Kənd təsərrüfatının güclü inkişafı Azərbaycanda yeyinti 

sənayesinin artımını bütün keçmiş SSRİ-də və ayrı-ayrı müttəfiq respublikalarda olduğuna nisbətən sürətli 

etmişdi. 

Sənayenin və kənd təsərrüfatının bütün sahələri üzrə baş verən böyük artım, xalq təsərrüfatının başqa 

sahələrində baş verən yüksəlişlə uzlaşaraq, Respublikanın bir sıra mühüm sosial-iqtisadi problemlərinin 

həllində, xüsusən o zaman müstəsna dərəcədə kəskin xarakter almış əmək ehtiyatlarından daha tam istifadə 

edilməsi məsələsində əhəmiyyətli rol oynadı. Belə ki, 1970 - 1985-ci illərdə sənaye sahəsinə 143 min nəfər 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 13 

əlavə işçi (onlar 1985-ci ildə sənayedə çalışanların 32 faizini təşkil edirdi) cəlb edilmişdi ki, bu da əvvəlki 15 

ildə (1955 - 1969-cu illər) artan sənaye işçilərinin (110 min nəfər) ümumi miqdarından xeyli çox, 1940-cı ildə 

isə respublikanın bütün sənayesində çalışanlardan da bir qədər artıq idi. Başqa sözlə, 1955 - 1969-cu illərdə əgər 

orta hesabla sənaye sahəsinə əlavə 7,3 min nəfər cəlb edilmişdisə, 1970 - 1985-ci illərdə onların sayı 9,1 min 

nəfərə çatmışdı. 

*** 

1970 - 1985-ci illərdə iqtisadiyyatın və onun aparıcı sahəsi olan sənayenin, ümumiyyətlə respublikanın 

ümumi tərəqqisində əldə edilən nailiyyətlər çox heyranedici idi. Azərbaycan iqtisadiyyatın kompleks 

inkişafında, onun daxili potensialının aşkara çıxarılması və istifadəsində müstəsna irəliləmələrə nail olmuşdur. 

1970 - 1985-ci illərdə sənayenin quruluşunu mütərəqqi istiqamətdə təkmilləşdirmək vəzifəsinin 

respublika şəhərlərinin və rayonlarının kompleks inkişafı və məhsuldar qüvvələrinin ərazi təşkilinin 

səmərələşdirilməsi problemlərilə sıx qarşılıqlı əlaqədə həll edilməsi istiqamətində ciddi addımlar atılmışdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, o dövrün bir sıra xüsusiyyətlərindən irəli gələn çətinliklər və məhdudiyyətlərə 

baxmayaraq, 70 - 80-ci illərdə Respublikanın bütün iqtisadi rayonlarında məhsuldar qüvvələr əvvəlki dövrlərdə 

olduğuna nisbətən xeyli sürətlə inkişaf etmişdi. Məhsuldar qüvvələrin yüksəlişi nisbətən geri qalmış iqtisadi 

rayonların iqtisadiyyatını daha sürətlə inkişaf etdirmək, istehsal potensialını artırmaq və mövcud təbii-iqtisadi 

potensialdan səmərəli istifadə edilməsi mənafeyi ön plana çəkilirdi. 

Yeni tikilən sənaye müəssisələri elmi surətdə əsaslandırılaraq elə şəhərlərdə yerləşdirilirdi ki, ərazinin 

imkanından səmərəli istifadə edilməsi, yardımçı binaların azaldılması, dəmir yol və avtomobil nəqliyyatının 

qısa olması, əsaslı vəsaitə qənaət olunması və ətraf mühitin mühafizəsi üçün əlverişli şərait yaradılması təmin 

edilsin. Bu baxımdan müəssisələrin yerləşdirilməsi üçün ən çox üstünlük regional mədəni-iqtisadi mərkəz 

xarakteri daşıyan şəhərlərə verilirdi. Eyni zamanda inzibati rayon mərkəzləri də sürətlə inkişaf edirdi. Yeni 

sənaye mərkəzlərinin yaradılması və bir çox iri müəssisənin inzibati rayon mərkəzlərində tikilməsi prosesi baş 

verirdi. Sənayenin strukturunda dəyişikliklər etmək üçün tikilən yeni müəssisələr kiçik və orta şəhərlərin, habelə 

onların yerləşmiş olduğu respublikadaxili iqtisadi rayonların istehsal potensialının xeyli artmasına kömək etdi. 

Bütün bunların və digər tədbirlərin nəticəsində respublikanın rayonlarında sənaye sürətlə inkişaf etmiş, 

respublikanın həyatında əhəmiyyətli rol oynayan sənaye mərkəzləri formalaşmışdı. Daxil olduqları rayonların 

mədəni-iqtisadi mərkəz şəhəri kimi inkişaf edən bu şəhərlər özlərinin əhatə dairəsində olan ərazilərdə sosial-

iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərirdilər. Digər respublikadaxili iqtisadi rayonlarda sənaye daha sürətlə inkişaf 

etdiyindən Abşeron iqtisadi rayonunun, o cümlədən Bakı şəhərinin sənaye məhsulu istehsalında xüsusi çəkisi 

xeyli aşağı düşmüşdü. Başqa iqtisadi rayonların sənaye məhsulu istehsalında xüsusi çəkisi 1970-ci ilə nisbətən 

1985-ci ildə 10,7% artmışdı  

 

Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı iqtisadi rayonlarının ərazisi, əhalisi və sənaye məhsulu 

istehsalına görə ölkə göstəriciləri arasında xüsusi çəkisi (yekunları %-lə) 

İqtisadi 

rayonlar 

Ərazisi Əhalisi Əsas sənaye 

mərkəzləri 

Ümumi sənaye məhsulunda 

1970 1985 1988 

l. Abşeron  6,9 28,9 Bakı, Sumqayıt 70,2 59,5 59,7 

2. Mərkəzi Aran 24,5 20,0 Mingəçevir, Yevlax 

Əlibayramlı 

 

10,5 

 

13,5 

 

13,9 

3. Gəncə-Qazax 14,5 14,0 Gəncə, Qazax 

Daşkəsən 

 

8,9 

 

12,2 

 

10,5 

4. Şəki-Zaqatala 10,2 6,4 Şəki 2,5 3,2 3,7 

5. Quba-Xaçmaz 8,1 5,3 Xaçmaz 1,0 1,0 1,1 

6. Lənkəran 

Astara 

     

7,0 8,6 Lənkəran 1,3 2,2 2,7 

7, Dağlıq Şirvan 8,0 3,1 İsmayıllı 0,7 1,7 12 
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8. Mərkəzi 

Qarabağ 

8,4 7,4 Ağdam, Xankəndi 3,7 4,7 4,5 

     

9. Kəlbəcər-Laçın 6,1 2,1 - 0,03 0,2 0,4 

10. Naxçıvan MR 6,3 4,4 Naxçıvan 1,4 1,8 2,2 

 

Yekun 

 

100,0 

 

100,0 

  

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

1988-ci ildə respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun hər faizi 130-135 milyon ABŞ dolları 

həcmində məhsul demək idi. Bu baxımdan Kəlbəcər-Laçın müstəsna olmaqla qalan bütün iqtisadi rayonlarda 

güclü sənaye potensialı yaranmışdı. Məsələn, Respublika sənaye məhsulunun cəmi 1,1 faizini verən Quba-

Xaçmaz rayonunun istehsal potensialı 140-145 milyon ABŞ dollarına çatırdı. Digər iqtisadi rayonlarda daha 

böyük həcmdə sənaye məhsulu istehsal olunurdu. 

70-80-ci illərdə xüsusi çəkisinin xeyli aşağı düşməsinə baxmayaraq, Abşeron iqtisadi rayonu respublika 

xalq təsərrüfatının inkişafında yenə də aparıcı yer tuturdu. Onun çox da böyük olmayan ərazisində Azərbaycan 

əhalisinin 30%-ə qədəri, o cümlədən şəhər əhalisinin 54%-i cəmləşirdi. Rayon dünyanın nisbətən kiçik 

ərazisində sənayenin ən çox təmərküzləşdiyi regionlarından biridir. Son dərəcə əlverişli imkanlardan istifadə 

edərək, sənaye müəssisələri yüksək mənfəətlə işləyirdi. Respublika sənayesi mənfəətinin 70%-ə qədəri bu 

rayonun payına düşürdü. Sənaye olduqca çoxsahəli quruluşa malikdir və bütün sahələr respublika sənayesində 

yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Rayonun sənayesinin aparıcı sahələrinin neft-qaz-kimya (neft və qaz hasilatı və 

emalı, kimya), maşınqayırma (əsasən neft avadanlıqları, elektrotexnika və cihazlar istehsalı), metallurgiya (qara 

və əlvan) təşkil edir. Bu aparıcı sahələrə və əhaliyə xidmət göstərən sahələr də (energetika, tikinti materialları 

istehsalı, meşə və ağac emalı, yüngül və yeyinti sənaye) güclü surətdə inkişaf etmişdi. 

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri həm də Abşeron iqtisadi rayonunda böyük sənaye 

mərkəzi, (respublika sənaye məhsulunun 49,8%-i onun payına düşürdü) güclü inkişaf etmiş dəmir yol, hava və 

şose yollar qovşağı, dəniz-liman şəhəridir. Bakı şəhərində 2,0 milyondan çox əhali yaşayır. 30-cu illərin 

axırlarından Bakı şəhərinin peyki kimi yaranan Sumqayıt indi respublikanın üçüncü böyük şəhəridir. 1988-ci 

ildə onun respublika sənayesində xüsusi çəkisi 9,4% idi. Bu şəhər indi energetiklər, kimyaçılar və metallurqlar 

şəhəri kimi tanınır, 300 min nəfərə yaxın əhalisi var. 

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu. Azərbaycanın mərkəzi və cənub ovalıq hissəsini özündə birləşdirir. 

Ərazisinə görə respublikada birinci, sənaye məhsulunun miqdarına (təqribən 13,9%), əhalinin sayına görə ikinci 

yeri tutur. Rayonun sənayesi çoxsahəlidir, əsasən yerli xammal ehtiyatlarının istifadəsinə əsaslanır. 

Azərbaycanın pambıqtəmizləmə sənayesi tamamilə, energetikanın 70%-ə qədəri, kimya və maşınqayırma 

sənayesinin xeyli hissəsi bu rayonun payına düşür. Respublikanın ən böyük elektrik stansiyaları olan 

Azərbaycan DRİES (Mingəçevir şəhəri) və Avropada ilk açıq tipli Əli-Bayramlı DRİES bu rayonun 

ərazisindədir. 

Azərbaycanın güclü inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı rayonudur. Respublika pambıq istehsalının 95%-dən 

çoxu, taxılın 50%-ə qədəri və bostançılıq məhsullarının 70%-i bu iqtisadi rayonun payına düşürdü. Rayonun 

əlverişli coğrafi mövqeyi, güclü nəqliyyat şəbəkəsi, inkişaf etmiş çoxsahəli kənd təsərrüfatı və sənayenin yerli 

xammal mənbələrinin kifayət qədər olması, burada iqtisadiyyatın gələcək inkişafına və böyük həcmdə 

investisiya cəlb olunmasına əlverişli zəmin yaradır. 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun müstəsna dərəcədə əlverişli təbii şəraiti, coğrafi mövqeyi və müxtəlif 

mineral-xammal ehtiyatları (dəmir filizi. alunit, tikinti materialları və qeyri-filiz xammalı, müxtəlif nadir və 

qiymətli metal ehtiyatları) burada güclü ərazi istehsal kompleksinin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. 

Rayonun sənayesi çoxsahəli quruluşa malikdir. Sənayenin əsasını qara və əlvan metallurgiya, maşınqayırma və 

metal emalı (cihazqayırma, kənd təsərrüfatı maşınqayırması) müxtəlif tikinti materialları, yüngül və yeyinti 

sənaye sahələri təşkil edir. Sovet dövründə bu sahələrdə istehsal olunan məhsulların çox hissəsi xaricə ixrac 

olunurdu. Gəncə-Qazax rayonunda istehsal olunan xalçalar, şərab, konyak, mərmər dünyanın bir sıra ölkələrində 

özünə layiqli yer tuturdu. Lakin hazırda rayonda iqtisadiyyatın maddi-texniki bazasının yeniləşməsi və yeni 

keyfiyyətdə əvvəlki səviyyədə inkişafı üçün lazım olan investisiya çatışmır. İstirahət-müalicə kompleksinin 
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inkişafı üçün müstəsna imkanlar vardır. Gəncə şəhəri rayonun əsas mədəni-iqtisadi mərkəzidir. Respublikada 

istehsal olunan sənaye məhsulunun 5,7%-i bu şəhərin payına düşürdü. 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda hələlik yerli mineral-xammal ehtiyatlarından zəif istifadə olunur. 

Sənaye başlıca olaraq kənd təsərrüfatı xammalının emalına əsaslanır və respublika sənaye məhsulunun 4%-ə 

qədərini verirdi. Sənayenin əsas sahələri yüngül və yeyinti sənayedən ibarətdir. Şəki şəhəri respublikanın güclü 

ipəkçilik sənaye mərkəzlərindən biridir. 

Şəki-Zaqatala Azərbaycanın əsas qoz-fındıq istehsalı (92%), baramaçılıq və heyvandarıq, tütün istehsalı 

(85%-dək) rayonudur, taxıl istehsalına görə respublikada ikinci yeri tuturdu (17%). Ərazi kurort və turizm 

təsərrüfatının inkişafı üçün çox əlverişlidir. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu Azərbaycanın şimal-şərq hissəsini əhatə edir. Sənayesi yerli xammal 

ehtiyatlarının emalına əsaslanır, nisbətən çoxsahəli quruluşa malikdir və respublika ümumi sənaye məhsulunun 

1,1%-ni verir, sənayenin quruluşunda əsas yeri meyvə-tərəvəz, konserv istehsalı (bütün sənaye məhsulunun 

54%-ni verir) tutur. Azərbaycanın ən böyük meyvə tərəvəz konserv zavodları bu bölgədə Quba, Xaçmaz, Xudat, 

Qusar kimi rayon mərkəzlərində yerləşmişdir. Sənayedə sonrakı yerləri yağ-pendir istehsalı, yüngül (xalçaçılıq - 

70%), neft-qaz hasilatı, tikinti materialları istehsalı, elektrotexnika və ağac emalı təşkil edir. Bütün sahələr 

respublika miqyasında ixtisaslaşmışdır. Kənd təsərrüfatında əsas yeri sənaye əhəmiyyətli tərəvəzçilik 

(respublika tərəvəzçilik məhsulunun 1/3 hissəsini verir), taxılçılıq (7%), meyvəçilik (respublika ümumi 

istehsalının 80%-ə qədər) və heyvandarlıq tutur. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə 

nisbətən yaxın yerləşməsi onun iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətinə əhəmiyyəti dərəcədə təsir göstərir. Quba-

Xaçmaz rayonunun böyük kurort-rekreasiya ehtiyatlarından, müalicə mineral bulaqlarından səmərəli istifadə 

onun iqtisadiyyatının inkişafına əsaslı təsir göstərə bilər. 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu respublikanın zəngin ərazi hissələrindən biridir. Lakin subtropik zona 

kimi bu zənginliklərdən hələ kifayət dərəcədə istifadə olunmur. 

Sənaye başlıca olaraq, kənd təsərrüfatı xammalının emalına əsaslanmaqla respublika sənaye məhsulunun 

2,7%-ni vermişdi. Öz inkişafının ən yüksək səviyyəsinə çatdığı 1990-cı ildə sənaye əsasən yeyinti sənaye 

sahələrindən - çayın ilkin emalından və hazır məhsul istehsalından, balıq sənayesindən, tərəvəz konserv 

istehsalından ibarətdir. Bundan başqa Masallıda tütün-fermentasiya zavodu, yağ-süd zavodları var. Son illər 

maşınqayırma sənayesi inkişaf etməyə başlamışdır. Lənkəran-Astara respublikanın əsas tərəvəzçilik 

(ümumrespublika istehsalının 60%-ə qədəri), sitrus bitkilər (90%-dən çox), o cümlədən çay istehsalı (99%) və 

heyvandarlıq rayonu kimi tanınır. 

Cəlilabad rayonu vaxtilə Lənkəran-Astaranın əsas üzümçülük və taxılçılıq inkişaf etmiş ərazilərindən biri 

olmuşdur. Rayonun müalicə-istirahət imkanları çox böyükdür. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun əsas sənaye 

və mədəni-iqtisadi mərkəzi Lənkəran şəhəridir. Onun əhalisi 48,3 min nəfərdir. 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu. Azərbaycanın zəngin təsərrüfat ənənələri olan dağ rayonları sırasına 

aiddir. Respublikanın əsas üzümçülük-şərabçılıq bölgələrindən biridir. Yaxın keçmişdə respublikada istehsal 

olunan üzümün 15%-ə qədərini və ilkin şərabın xeyli hissəsi bu bölgənin payına düşürdü. Bundan başqa, 

Şamaxı şəhərində və Qalaçıqda xalça toxuculuq fabriki, ipək məmulatları istehsalı sahəsi, İsmayıllıda zəngin 

meşə materiallarından istifadə əsasında ağac emalı kombinatı tikilmişdi. 

Kəlbəcər-Laçın respublikanın zəngin təbii ehtiyatları və saf iqlimi olan dağlıq iqtisadi rayonudur. 

Azərbaycan ərazisinin 6,1%-i və əhalisinin 2,1%-i onun payına düşür. Əsas təbii sərvəti mineral sular, qızıl, 

civə, tikinti materialları, əhəng və i.a. ehtiyatlarından ibarətdir. Buna baxmayaraq, kənd təsərrüfatı rayonudur. 

Respublika sənaye məhsulunun cəmi 0,4%-i onun payına düşürdü. Kənd təsərrüfatında aparıcı sahələr 

heyvandarlıqdan və tütünçülükdən ibarətdir. Buradakı sənaye 70-ci illərdən inkişaf etməyə başlamışdı. Əsas 

yeri Kəlbəcərdə mineral ("İstisu") su istehsalı və yerli əhəmiyyətli yağ-pendir, tikinti materialları istehsalı tutur. 

Hazırda rayon Ermənistan tərəfindən müvəqqəti işğal olunmuşdur. 

Naxçıvan MR Azərbaycanın zəngin təbii şəraiti və ehtiyatlan zəngin olan bölgələrindən biridir. Lakin 

Muxtar Respublikanın bu imkanlarından hələ aşağı səviyyədə istifadə olunur. Odur ki, Azərbaycan ərazisinin 

6%-i və əhalisinin 4,5%-i onun payına düşdüyü halda sənaye məhsulunun nisbətən az hissəsini - 2,2%-i verir. Həm də 

sənaye məhsulunun tərkibində kənd təsərrüfatı xammalının emalına əsaslanan sahələr üstünlük təşkil edir. 
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Ümumiyyətlə, bu iqtisadi rayon xarici ölkələrdə əsasən mineral sular (Badamlı, Sirab və Vayxır), daşduz, şərab, 

mərmər, elektrik avadanlıqları, üzlük daş, molibden, ipək məmulatları istehsalına görə tanınır. Muxtar 

Respublikada çoxsahəli kənd təsərrüfatı inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatında əsas yeri üzümçülük, taxılçılıq, 

baramaçılıq, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid Muxtar Respublikanın zəngin təbiətindən, mineral su ehtiyatlarından, tikinti 

materialları, duz və əlvan metal ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək və respublikanın xarici əlaqələrini 

inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar açır. Lakin Ermənistan tərəfindən mühasirə vəziyyətində saxlandığından 

bu imkanlardan tam istifadə edilmir. 

Mərkəzi Qarabağ Azərbaycanın quru saf iqlimə və zəngin təbiətə malik bir ərazi hissəsidir. 

Azərbaycanın cənub qərbində Qarabağ mahalında mərkəzi mövqe tutur. Azərbaycanın ərazisinin 8,4%-i, 

əhalisinin 7,4 və sənaye məhsulunun 4,5%-i (1988) onun payına düşürdü. Ermənistanın işğalına qədər 

adambaşına düşən sənaye məhsulluna görə Bakı-Sumqayıt və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarından sonra üçüncü 

yeri tuturdu. Sənayesi çoxsahəlidir. Aparıcı sahələr elektrotexnika, ipəkçilik, şərabçılıq və ağac emalından 

ibarətdir. Bundan başqa tikinti materialları istehsalı, maşınqayırma və yerli əhəmiyyətli başqa sənaye sahələri 

inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatı çoxsahəlidir. Aparıcı sahələr üzümçülük, taxılçılıq, baramaçılıq və 

heyvandarlıqdadır. Sənaye əsasən (45%-dən çox) Xankəndi şəhərində təmərküzləşmişdi. Ərazinin əsas hissəsi 

hazırda Ermənistanın müvəqqəti işğalı altındadır. 

Beləliklə, 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında Azərbaycanda həm bütövlükdə respublika 

iqtisadiyyatının, həm də regionların gələcək sürətli inkişafını təmin edə bilən istehsal, elmi-texniki və kadr 

potensialı yaranmışdı. 

Keçmiş SSRİ əhalisinin yalnız 2,5%-nin yaşadığı Azərbaycan bir çox əsas sənaye məhsulları istehsalına 

görə ittifaq sənayesində nisbətən xeyli yüksək yer tuturdu. Belə ki, 80-ci illərin ortalarında ittifaq üzrə neft 

mədən avadanlıqları istehsalının 70%-i, o cümlədən 1970 - 1985-ci illərdə dərinlik nasosları istehsalının hamısı, 

elektrik qaynaq avadanlıqlarının 10,5%-i, kauçuk sodanın 7,8%-i, şərab və şərab məhsullarının 1/3 hissəsindən 

çoxu, məişət kondisionerlərinin hamısı, soyuducuların 5,7%-i, pambıq ipliyinin 9,6%-i, ipək xammalının 11,7-i və 

i.a. Azərbaycanın payına düşürdü. 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında Azərbaycanda yeni sənaye 

müəssisələrinin istifadəyə verilməsi, yeni maşın və avadanlıqların alınması bütövlükdə SSRİ-də olduğuna 

nisbətən daha sürətlə həyata keçirildiyindən əsas kapital da burada SSRİ-də olduğuna nisbətən daha böyük 

həcmdə artmış və işçilərin fondla silahlanma səviyyəsi daha yüksək olmuşdu. Bir işçiyə düşən əsas fondların 

dəyəri keçmiş SSRİ üzrə 1980-ci ildə 13,3 min rubl, 1985-ci ildə 17,8 və 1990-cı ildə 24,2 min rubl təşkil 

edirdisə, Azərbaycanda bu göstəricilər xeyli yüksək olub, müvafiq surətdə 1980-ci ildə 19,5 min rubl, sonrakı 

illərdə 24,5 və 33,4 min rubla bərabər olmuşdu. Azərbaycan SSR-in vəsaiti və ondan göndərilən xammalla 

işləyən bir çox müəssisələr Ukrayna, Rusiya və digər respublikalarda fəaliyyət göstərirdi. 80-ci illərin 

ortalarında Azərbaycanda güclü istehsal potensialı yarandığım başqa faktlar da sübut edir. Misal üçün 80-ci 

illərdə Azərbaycandan ittifaq fonduna ayrılan məhsul Azərbaycana gətiriləndən hər il orta hesabla 2,0 milyard 

rubl, ayrı-ayrı illərdə isə daha çox olmuşdu. 

SSRİ-nin süqutu ərəfəsində bir çox mütəxəssislər geniş təhlil apararaq hansı müttəfiq respublikanın 

iqtisadiyyatının müstəqillik şəraitində özünü təmin etməyə qadir olduğunu müəyyən etməyə çalışaraq belə 

nəticəyə gəlirdilər ki, cəmi 2 respublika tam müstəqil olaraq öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirə bilər və onların biri 

məhz Azərbaycan idi. 

Bütün böyük nailiyyətlərlə bərabər, Sovet dövründə iqtisadi inkişaf, onun təşəkkülünün gedişində çox 

ciddi uyğunsuzluqlar və çatışmazlıqlar olmuşdur. Yaddan çıxarılmamalıdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı SSRİ 

kimi nəhəng bir dövlətin mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma, inzibati-amirlik sisteminin tərkib hissəsiydi və 

bütünlüklə bu sistemin məlum nöqsanları sosial-iqtisadi inkişafa da təsir edirdi, yəni hər şey ilk növbədə vahid 

xalq təsərrüfatı kompleksi baxımından qiymətləndirilirdi, inkişaf sürətlə əhalinin yaşayış səviyyəsi arasında 

uyğunsuzluqlar çətin həll olunurdu. İlk növbədə respublikanın ictimai-siyasi həyatı mərkəzdən asılı vəziyyətdə idi. 

Hətta o sərt sistemin daxilində Azərbaycan xalqı inkişaf edirdi, onun sosial-iqtisadi həyatında böyük keyfiyyət 

dəyişiklikləri baş verirdi. Ona görə də Azərbaycanın məhsuldar qüvvələrinin hətta 1970 - 1985-ci illərdəki 

miqyaslı artımı şəraitində belə, geniş mənada hələ milli mənafelərə tam cavab verən mükəmməl iqtisadi 
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sistemin yaranmasından söz gedə bilməzdi. Bu dövrdə əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycan iqtisadiyyatının 

Sovetlər ittifaqının verdiyi nisbətən məhdud müstəqillik çərçivəsində mümkün olan imkanlardan səmərəli 

istifadə edilməsinə göstərilən prinsipial, məqsədyönlü təşəbbüslərin və bu yolda həyata keçirilən böyük 

təsərrüfat-təşkilatçılıq işinin nəticələri hesabına baş vermişdi. Əslində respublikanın potensial ehtiyatları bundan 

xeyli çox idi. 

Uzun illər respublika iqtisadiyyatında aparıcı rol oynayan və yüksək gəlir verən neft sənayesinin 

inkişafından əldə edilən böyük miqyasda mənfəətin istifadəsinin əsas sərəncamçısı keçmiş ittifaq hökuməti 

olduğundan Azərbaycan SSR öz sərvətinin nəticələrindən qarşılaşdığı sosial-iqtisadi vəzifələri lazımi səviyyədə 

həll etmək imkanlarından məhrum idi. Məhz bu da uzun müddət Azərbaycan SSR iqtisadiyyatının, xüsusən 

onun ümumi səviyyəsinin birtərəfli məhdud inkişaf etməsi ilə nəticələnmişdi. Bu vəziyyət ilk növbədə bir sıra 

çox ciddi problemlərin üzə çıxmasına, xüsusən yerli əmək ehtiyatlarından tam istifadə edilməməsinə də səbəb 

olurdu. Belə hal əhalinin müəyyən təbəqələrinin rifahına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, onun bir hissəsinin 

Azərbaycanı tərk etməsi ilə nəticələnirdi. Sovet İttifaqı rəhbərliyinin düşünülmüş çox uzaq məqsədlər güdən bu 

siyasətinin təməlində duran belə inkişafın başlıca niyyəti onunla səciyyələnirdi ki, bir tərəfdən Azərbaycanda və 

bir sıra başqa respublikalarda ittifaqın ümumi mənafeyinə cavab verməyən sərvət və imkanlar ya məhdud 

istifadə olunurdu, ya da ümumiyyətlə heç istifadə olunmurdu. Digər tərəfdən isə əksinə ölkənin başqa 

hissələrində, yeni mənimsənilən və əmək ehtiyatları xeyli məhdud olan ərazilərdə daha çox işçi qüvvəsi tələb 

edən istehsal sahələrini yerləşdirməklə Azərbaycandan və bir sıra başqa respublikalardan əhalinin həmin yerlərə 

köçürülməsi siyasəti həyata keçirilirdi və hətta bu yerdəyişmə səxavətlə həvəsləndirilirdi. Ona görə də 

keçmişdən müstəqil Azərbaycana miras qalmış son dərəcə qeyri-təkmil iqtisadi durum miras qalmışdır və hətta 

bu vəziyyət bu gün də ölkənin sosial-iqtisadi həyatında öz arzuedilməz nəticələrini saxlayır və görünür bu 

vəziyyət hələ bir qədər sonralar da öz təsirini göstərəcəkdir. 

Ümumiyyətlə, bütünlükdə sovet dövründə bir çox istiqamətlərdə kifayət dərəcədə yüksək inkişaf edən 

Azərbaycan SSR iqtisadiyyatının digər tərəfdən gözə çarpan böyük uyğunsuzluğu onun təbii sərvətlərindən 

istifadə üzrə istehsalın təşkilinin dünya təcrübəsində özünü doğrultmuş tələblər səviyyəsində olmamasından irəli 

gəlirdi. Respublikanın başlıca təbii sərvətlərinin demək olar ki, ancaq bir qismi hazır məhsullar istehsalı üçün 

istifadə olunurdu. Onların əksəriyyətində hasil edilən məhsulların həcmi yerli tələbatın ödənilməsi tələblərinə 

belə bir sıra hallarda tam cavab vermirdi. Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində Azərbaycanda mənimsənilən əsas 

təbii sərvətlərin içərisində onun başlıca var-dövləti olan neft xammalının cəmisi 55%-indən hazır məhsullar 

istehsal olunurdu. Başqa xammal növlərinin hazır məhsullar istehsalı üçün istifadə əmsalı daha aşağı idi. 

Məsələn, pambıq xammalının ancaq 30%-i, ipək xammalının 70%-i, yun xammalının daha az hissəsi, şərab 

materiallarının 15%-i, fermentləşdirilmiş tütünün (ilkin xammal emalı mərhələsi) 10%-i, kimya xammalının və 

alüminium xammalının 30%-i hazır məhsullar istehsalı üçün istifadə olunurdu. Başqa bir sıra xammal növləri - 

dəmir filizi, əksər əlvan metalları, və s. ancaq ilkin emal səviyyəsi ilə məhdudlaşırdı. Təəssüf doğuran hal idi ki, 

bu xammal növlərindən istehsal olunan hazır məhsullara Azərbaycanın böyük tələbatı var idi və bu məhsulların 

əksəriyyəti respublikada hasil edilmədiyindən böyük həcmdə başqa respublikalardan və xaricdən gətirilirdi. Həm 

də çox təəccüblü o idi ki, bu məhsullar digər respublikaların Azərbaycanın xammalı ilə işləyən müəssisələrindən 

alınırdı. Məsələn, Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində Azərbaycan pambıq becərməyən, lakin çoxlu mahlıc 

göndərdiyi respublikalardan, əsasən də RSFSR-dən ildə orta hesabla 150-160 milyon kvadrat metr hazır pambıq 

parça alırdı ki, bu da onun toxuculuq sənaye müəssisələrində istehsal olunan parçanın miqdarına bərabər idi. Hər il 

yüz min tonlarla saflaşdırılmış dəmir filizi sonrakı emal üçün başqa yerlərə göndərən Azərbaycan eyni zamanda 

öz böyük tələbatını ödəmək üçün müxtəlif respublikalardan (əsasən Rusiya və Ukraynadan), o cümlədən özünün 

dəmir-filiz xammalı emal olunan Gürcüstandan xeyli miqdarda müxtəlif metal məmulatları alırdı və s. Halbuki 

onların sonrakı emal mərhələsinin respublikada həyata keçirilməsi bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həlli üçün 

əsas ola və respublikaya çoxlu mənfəət verə bilərdi. 

İqtisadiyyatda yaranmış uyğunsuzluq hər şeydən əvvəl respublikalar arasında özünü doğrultmayan xeyli 

miqdarda əlavə xərclər sərf edilməsinə səbəb olan qarşılıqlı yük daşımaları doğururdu. Digər tərəfdən, 

respublikanın xammal ehtiyatlarından tələb olunan miqdarda hazır məhsullar hasil etmək üçün tam dövriyyəli 

istehsal sahələri şəbəkəsinin yaradılmaması onun iqtisadiyyatının ümumi səmərəsini və səviyyəsini aşağı salırdı. 
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Ən çox işçi qüvvəsi tələb edilən məhz belə istehsal sahələrinin kifayət dərəcədə olmaması üzündən 

respublikanın digər çox mühüm sərvəti olan yerli əmək ehtiyatlarından zəif istifadə olunmasına, onun ərazi 

hissələri arasında məhsuldar qüvvələrin ümumi inkişaf səviyyəsinə görə böyük fərqlər yaranmasına səbəb 

olmuşdu. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının Sovet dövründəki 70 illik inkişafında hökm sürən uyğunsuzluqlardan birini 

də yerli resurslar və kənardan gətirilən xammal əsasında onun çoxsahəli tələbatını ödəyən istehsal sahələrinin 

kifayət qədər inkişaf etməməsi təşkil edirdi. Dünya ölkələrinin keçdiyi tərəqqi yolu göstərir ki, bu zəruri 

sahələrin bir hal olaraq hər yerdə inkişaf səviyyəsi çox yüksəkdir və onların hasil etdikləri məhsullar 

iqtisadiyyatın mühüm hissəsini təşkil edir. Lakin Azərbaycanın göstərilən dövrdə asılı məmləkət vəziyyətində 

olması onun iqtisadiyyatının quruluşca milli mənafelərə cavab verməyən səviyyədə inkişaf etməsini 

şərtləndirmişdi. 

Beləliklə, sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən proseslərin 

qiymətləndirilməsi zamanı iki başlıca cəhət xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

Birinci cəhət odur ki, XX əsrin uzun bir dövrünü əhatə edən sovet sistemində Azərbaycanda məhsuldar 

qüvvələrin inkişafında şübhəsiz böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdu. Güclü neft sənayesinin yaranması və başqa 

amillərin təsiri ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının təşəkkülünün Sovet dövrü, xüsusilə I970 - 1985-ci illər onun 

ümumi tərəqqisinin çox mühüm bir mərhələsini təşkil edir. Həmin dövrü ümumi şəkildə qiymətləndirərək 

ölkəmizin başçısı möhtərəm Heydər Əliyevin təbirincə desək, "Bu illərdə Azərbaycanda çox zəngin iqtisadi və 

intellektual potensial yaranmışdır". Bu fikir dövrün, xüsusilə 1970 - 1985-ci illərin ümumi mənzərəsini çox sərrast 

səciyyələndirir. Hansı amillərin təsiri ilə inkişafından asılı olmayaraq, həmin dövrdə respublikanın sərvətlərinin bir 

qisminin müəyyən səviyyədə istifadəsi əsasında onun iqtisadiyyatının əsas istiqamətləri və quruluşu daha geniş 

şəkildə təşəkkül etmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, 1970 - 1985-ci illərdə bir sıra sahələrin inkişafında eldə edilmiş 

yüksək səviyyəyə görə Azərbaycan nəinki keçmiş Sovet İttifaqında, hətta beynəlxalq miqyasda diqqətəlayiq 

mövqelər tutmuşdu. 

Sovet dövründə Azərbaycanın iqtisadi inkişafının ikinci tərəfinin mahiyyəti isə onun nail olunmuş 

səviyyəsinin respublikanın həqiqi imkanlarına nə qədər müvafiq olması məsələsidir. Respublika iqtisadiyyatının 

göstərilən dövrdə inkişafının vəziyyəti məhz bu mövqedən özünün gələcək yüksək inkişafı üçün potensial 

imkanının əsil qiymətini ala bilər. Bununla əlaqədar diqqəti hələ bir cəhətə yönəldərək qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycanın sovet hakimiyyəti illərinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində inkişaf durumu və məhsuldar 

qüvvələrin nail olunduğu ümumi səviyyəsi respublikanın böyük imkanlarına tam uyğun olmamışdı. Hətta 1970 - 

1985-ci illərdə iqtisadiyyatın inkişafının misli görünməmiş dərəcədə qalxdığı səviyyə respublikanın bitməz-

tükənməz təbii sərvətlərindən və imkanlarından kompleks və daha səmərəli istifadə edilməsi sahəsində sovet 

sisteminin verdiyi mümkün imkanlar daxilində ən yüksək nəticə idi və çox ciddi təşəbbüslər və əzmkarlıq 

hesabına əldə edilmişdi. Lakin hətta həmin dövrdə də mövcud imkanlardan hələ tam istifadə oluna bilinmirdi. 

İqtisadiyyatın inkişafı zamanı mərkəzin maraqlarının həmişə ön plana çəkilməsi, həm də bu meylin 

Azərbaycanda başqa respublikalara nisbətən daha güclü olması uzun müddət respublikamızda onun milli 

mənafelərinə uyğun olan istehsal sahələrinin inkişafını ləngidib məhdudlaşdırırdı. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat: 

A. Nadirov, Ş. Muradov, A. Ələsgərov, Ə. Nuriyev, T. Hüseynov. Azərbaycan iqtisadiyyatı. 

 Bakı, “Elm”, 2003, səh. 112-152. 
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Azərbaycan sənayesi müstəqillik illərində 

 

Müstəqilliyini yenidən bərpa etmiş Azərbaycan, xaotik sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyətdən dinamik 

sosial-iqtisadi inkişaf mərhələsinə qədər çətin və şərəfli yol keçərək böyük nailiyyətlərə imza atmışdır. Bu 

müddət ərzində tamamilə yeni siyasi və iqtisadi sistem qurulmuş və sürətli inkişaf təmin olunmuşdur. 

Müstəqilliyin ilk illərində obyektiv və subyektiv səbəblərdən yaranmış dərin böhran, xüsusilə də ölkənin 20 faiz 

ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi, bir milyondan artıq soydaşımızın doğma yurd-yuvasından 

didərgin düşməsi sosial-iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirərək ölkə iqtisadiyyatını idarəolunmaz vəziyyətə 

gətirmişdi. Sənaye məhsulunun istehsalı bu dövrün ilk illərində sürətlə aşağı düşməyə başladı. Sənayedəki 

tənəzzül planlı sovet təsərrüfatçılıq sistemindən yeni bazar münasibətləri sisteminə keçidlə əlaqədar çətinliklərlə 

bağlı idi. Müəssisələr arasında istehsal-təsərrüfat əlaqələrinin qırılması, əsas satış bazarlarının itirilməsi, istehsal 

fondlarının və maliyyə ehtiyatlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada formalaşdırılması və bölüşdürülməsi 

mexanizmindən imtina edilməsi, qiymətlərin liberallaşdırılması, bir sözlə, sənaye müəssisələrində istehsalın 

bazar münasibətləri əsasında qurulmasına və idarə edilməsinə keçilməsi zərurəti sənayeni ağır tənəzzülə gətirib 

çıxardı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə aparılan köklü islahatlar qısa müddətdə öz 

səmərəsini verdi. Yeni qanunvericiliyin, büdcə, vergi, bank-maliyyə sisteminin formalaşdırılması, aqrar 

islahatların həyata keçirilməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, əlverişli biznes mühitinin yaradılması, neft 

strategiyası, ixrac marşrutlarının diversifikasiyası, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə, dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya və digər sahələrdə islahatlar məhz bu dövrdə aparılmışdır. 

Sənaye istehsalının aşağı düşməsini ləngitmək və tədricən aradan qaldırmaq üçün makroiqtisadi 

proseslərə təsir edə bilən tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlandı. Əsas diqqət bazar münasibətlərinə söykənən 

təsərrüfatçılıq sisteminin yaradılmasına, sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə yönəldildi və nəticədə 

sənayenin bir çox sahələrində irəliləyişlər müşahidə olundu. 

Sənayedə dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prosesi 1996-cı ildə kiçik özəlləşdirmədən başladı. 

Sonrakı illərdə özəlləşdirmə sürətləndi və 2006-cı il yanvarın 1-inədək 842 kiçik sənaye müəssisəsi satılaraq 9 

mln. manat vəsait əldə edildi, eyni zamanda nizamnamə kapitalının ümumi həcmi 405,4 mln. manat olan 359 

sayda orta və iri sənaye müəssisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrildi. 

Lakin özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi və dirçəldilməsi prosesində 

qarşıya bir çox təşkilati və iqtisadi xarakterli problemlər çıxdı. Bunlardan ən başlıcası sənaye müəssisələrinin 

istehsal bazasının bazar konyunkturuna uyğun olaraq yenidən qurulması və modernizə edilməsi üçün lazım olan 

maliyyə resurslarının çatışmazlığı idi. Buna görə ölkədə sənaye müəssisələrinin investisiya resurslarına olan 

tələbatını ödəmək üçün müvafiq investisiya mühitinin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirildi. 

1990-cı ildən 1996-cı ilədək sənaye istehsalının səviyyəsi 3,8 dəfə aşağı düşmüş, mühüm məhsul 

növlərinin buraxılışı kəskin azalmış (neft 30,8%, qaz 43,3%, dəmir filizi 178 dəfə, alüminium-oksid 380 dəfə, 

dizel yanacağı 50,2%, avtomobil benzini 52,7%o, sürtkü yağları 86,3%o, yanacaq mazutu 47,6%, elektrik 

enerjisi 26,7%, sement 78,9%, pambıq mahlıcı 64,4% və s.), bir sıra müəssisələrin işi dayanmış, fəhlə və 

mütəxəssislərin hər üç nəfərindən biri işdən çıxdığı üçün sənaye müəssisələrində işləyənlərin sayı 426,8 min 

nəfərdən 289,4 min nəfərədək əskilmişdi. 

Azərbaycan Respublikası hökuməti iqtisadi böhrandan çıxmağı, yeni iqtisadi mexanizmlər əsasında bazar 

münasibətlərinin dərinləşməsini, bazar infrastrukturunun yaradılmasının sürətləndirilməsini strateji məqsəd kimi 

qarşıya qoydu. Lakin sənayeni dirçəltmək onun əsasını təşkil edən neft sənayesində dünya texnologiyalarına 

əsaslanan irimiqyaslı layihələri həyata keçirmədən mümkün deyildi. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 

"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarının işlənməsi üçün "Əsrin müqaviləsi" imzalandı (1994), Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) yaradıldı (1999). 

Hökumət sərt pul və fiskal siyasəti həyata keçirməyə başladı, qiymətlər və xarici ticarət liberallaşdırıldı, 

kütləvi özəlləşdirməyə başlamaq üçün ciddi hazırlıq işləri aparıldı, kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi haqqında 
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qanun qəbul olundu, kiçik biznes üçün vergi sistemi sadələşdirildi, özəl sektorun inkişafına mane olan bir sıra 

məhdudiyyətlər götürüldü, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin çox hissəsi ixtisara salındı. 

Aparılan tədbirlər sənayenin inkişafında irəliləyişlərlə nəticələndi, bazar iqtisadiyyatının ən zəruri əsasları 

formalaşdı, bazar institutlarının təşəkkülü sürətləndi, əsas bazar mexanizmləri işləməyə başladı. Sənaye 

istehsalının ilbəil aşağı düşməsi 1997-ci ildə dayandırıldı və sonrakı illərdə sənaye yüksələn xətt üzrə inkişaf 

etdi. 1995-ci illə müqayisədə sənaye məhsulu istehsalı 2005-ci ildə 72,6%, o cümlədən mədənçıxarma 

sənayesində 2,3 dəfə, dəri, dəri məmulatları və ayaqqabı istehsalında 26,9%, kimya sənayesində 2,3 dəfə, digər 

qeyri-metal mineral maddələrin istehsalında 10 dəfə, metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının 

istehsalında 5,5 dəfə, nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalında 9,4 dəfə, mebel istehsalında 2,4 dəfə və s. 

sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə çoxaldı, neft hasilatı 2,4 dəfə, dəmir filizi istehsalı 4,9 dəfə, alüminium-oksid 

12,1 dəfə, ağ neft 25,7%, avtomobil benzini 14,5%, elektrik enerjisi 34,7%, sement 7,8 dəfə, əsas sənaye-

istehsal fondları 3,3 dəfə artdı, orta aylıq əməkhaqqı 10,7 dəfə yüksələrək 213,2 manata çatdı. 2005-ci ilin 

fevralında mərkəzi "Azəri" yatağından ilk neftin alınmasından sonra sənayenin ölkə iqtisadiyyatı üçün 

əhəmiyyəti daha da gücləndi. ÜDM-in 47,5%-i, əsas fondların 50,8%-i, əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiyaların 72,3%-i sənayenin payına düşdü (2005). 

Sabitliyin bərqərar olunması, ardıcıl həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, ölkənin zəngin karbohidrogen 

ehtiyatları, zəruri normativ-hüquqi bazanın yaradılması Azərbaycana xarici kapital axınını şərtləndirdi. 

Müstəqillik dövrünün ilk illərində Azərbaycanda qeyri-sabitliyin hökm sürməsi xarici iş adamlarını ölkə 

iqtisadiyyatına kapital qoymaqdan çəkindirirdisə, sonrakı illərdə sahibkarlığın dinamik inkişafını təmin etmək 

məqsədilə əlverişli mühit yaradılması istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə investisiya yönəldən sahibkarların sayı sürətlə artdı. 

2005-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların 91,4%-i və ya 3,3 mlrd. manatı sənayenin 

istehsal potensialının inkişafına yönəldildi. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların ümumi 

həcmində neft və qaz sənayesinin payı 95,8% təşkil etdi (2005). Mədənçıxarma sənayesində 649, emal 

sənayesində 8585, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi bölməsində 731 nəfərlik yeni iş 

yerləri açıldı. 

2006-cı ilin 1 yanvarına ölkədə 796, o cümlədən sənaye sahəsində 208 xarici və müştərək müəssisə 

fəaliyyət göstərir, onlarda 58 min nəfər, o cümlədən sənaye müəssisələrində 23,6 min nəfər işləyirdi. 2000-

2005-ci illərdə işə salınmış yeni xarici və müştərək sənaye müəssisəsinin əksəriyyəti Türkiyə, İran, Rusiya, 

İngiltərə, ABŞ, Almaniya, Fransa, İsveçrə, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və b. ölkələrin şirkətləri tərəfindən 

yaradılmışdır. 

Azərbaycanda yaradılan iqtisadi sabitlik və əlverişli iqtisadi şəraitdən məqsədyönlü istifadə edən yerli və 

xarici sərmayəçilər 1995-2005-ci illərdə sənaye sektoruna 16,8 mlrd. manat (18 mlrd. ABŞ dolları) və ya 

iqtisadiyyatın bütün sahələrinə qoyulan investisiyaların 74,6%-ini yönəltdilər. Sərmayələr mövcud güclərin 

işlək vəziyyətdə saxlanmasına, yeni texnologiyaların, maşın və avadanlıqların alınmasına, obyektlərin inşası və 

genişləndirilməsinə sərf edildi. Nəticədə sənayenin əsas fondlarının dəyəri 19,4 mlrd. manata çatdı və istehsal 

potensialı 3 dəfə artdı. 2004-cü ildə Xaçmazda illik gücü 50 mln. şərti banka olan "Qafqaz" konserv zavodu, 

Siyəzəndə istehsal gücü sutkada 15 min şərti kərpic olan kərpic zavodu, Abşeronda istehsal gücü sutkada 60 t 

bentonit olan "Azbentonit" zavodu, Şamaxıda elektrik-məişət texnikası istehsal edən "Star Ltd" zavodu, 

Lənkəranda ildə 1,2 min t tomat istehsalı gücünə malik "Vita" MMC və illik gücü 12,5 min dkl pivə olan 

"S.MARİ" MMC, Masallıda növbədə 7 t şəkər istehsal edən "Şəkər-şirniyyat" müəssisəsi, Sədərək, Şərur və 

Tərtərdə transformator yarımstansiyaları, Şəkidə ildə 7,3 mln. şərti banka istehsalı gücünə malik meyvə şirəsi 

zavodu və s. sənaye obyektləri fəaliyyətə başladı. 

Son illər sənayenin əksər sahələrində yeni məhsul və xidmət növlərinin, habelə onların istehsalı metodla-

rının tədqiqi və işlənib hazırlanması (innovasiya cəhətdən fəal sənaye müəssisələrinin 31%-i bununla məşğul 

olmuşdur), habelə yeni texnologiyaların alınması (müvafiq olaraq 29%-i) innovasiya fəaliyyətinin prioritet 

istiqamətləri olmuşdur. 2004-cü ildən başlayaraq innovasiya xərclərinin maliyyə mənbələrinin strukturunda 

dəyişikliklər baş verdi. Belə ki, 2002-ci ildə bütün innovasiya xərclərinin 76,5%-i xarici investisiyalar və yalnız 

23,5%-i yerli müəssisələrin öz vəsaitləri olmuş, 2005-ci ildə bu məqsədlər üçün xarici investisiyalardan 
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tamamilə istifadə edilməmiş, qoyulan investisiyaların əksər hissəsi (80,8%) dövlət büdcəsindən ayrılmısdı. 

Qabaqcıl istehsal texnologiyalarından istifadə səviyyəsi də yüksəlmiş, onların sayı 2001-ci ildə 111 olmuş, 

2005-ci ildə 131-ədək artmışdı. 

İqtisadi islahatlar və özəlləşdirmə müəssisələrə müəyyən sərbəstlik verərək, əsas vəsaitlərin 

yeniləşdirilməsi, onlardan istifadənin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli şərait yaratdı. Bu proses əsas fondların 

yeniləşmə sürətinin artmasında müşahidə olunur. Əsas fondların yeniləşmə əmsalı 1995-ci ildə 1,061, 2000-ci 

ildə 1,048, 2005-ci ildə isə 1,207 təşkil edirdi. 

Lakin qida məhsulları və içkilər, toxuculuq məmulatları, maşın və avadanlıqlar və s. istehsal edən bir sıra 

müəssisələrdə əsas fondların yeniləşməsi ölkə sənayesi üzrə olan orta göstəricidən aşağı səviyyədə idi. 

Yeniləşmə prosesi xam neft və təbii qaz hasilatı (27,2%), neft məhsullarının (7,8%), tütün məmulatlarının 

(13,8%), sellüloz-kağız, karton və onlardan hazırlanan məmulatların (14,8%) istehsalı, nəşriyyat və poliqrafiya 

fəaliyyəti (8,9%) müəssisələrində yüksək sürətlə getmişdir. 

Ənənəvi məhsullarla yanaşı, yeni məhsul növlərinin istehsalı da mənimsənilir. 2004-2005-ci illərdə rəngli 

televizorlar, minik avtomobilləri, heyvanlar üçün yem hazırlayan maşınlar, paslanmayan polad külçələr, 

odsöndürənlər, elektrik naqilləri, odadavamlı keramika məmulatları və s. kimi yeni məhsulların istehsalına 

başlanmışdır. Əvvəllər xarici ölkələrdən idxal olunan malların böyük qisminin ölkədə istehsalına başlanmışdır. 

"Ваkı yağ və qida sənaye" ASC (bitki yağları), "Coca-Cola Bottlers Ltd" (alkoqolsuz içkilər), "SUN-Tea 

Azərbaycan" (qablaşdırılmış çay), "Bakı-Kastel" MMC (pivə), "European Tobacco Baku" (papiros və 

siqaretlər), "DAD", "Bərəkət" (süd məhsulları), "Azər-Pen BM", "Türk-Baycan" (plastikdən qapı və pəncərə), 

"EUPEC Pire Coatings Azerbaijan" (neftin nəqli üçün xüsusi borular) və digər müəssisələrin dünya 

standartlarına cavab verən məhsulları daxili bazarı zənginləşdirdi, bu məhsullar üzrə idxaldan asılılığı xeyli 

azaltdı. 

Sənaye sahələrinin mülkiyyət formalarının quruluşunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Özəlləşdirilmiş 

dövlət müəssisələrinin, habelə yeni yaradılan qeyri-dövlət müəssisələrinin, konsorsiumların tədricən genişlənən 

fəaliyyəti nəticəsində dövlət mülkiyyətində olan sənaye müəssisələri məhsulunun xüsusi çəkisi getdikcə aşağı 

düşmüşdür. 

Sahibkarlığın keyfiyyətcə yeni mərhələyə çatdırılması qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinin güclü 

vasitələrdən birinə çevrildi. Ölkədə sahibkarlığın gücləndirilməsi üçün "Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu" 

yaradıldı və güzəştli kreditlər verilməsinə başlandı. Ölkədə azad sahibkarlıq mühitinin formalaşması yeni 

təsərrüfatçılıq formalarının yaranmasına təkan verdi.  

Həyata keçirilən islahatlar və quruculuq işləri energetika sistemində də uğurla davam etdirilir. 

İstehlakçıların daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması istiqamətində qarşıya qoyulmuş 

prioritet vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində 2003-cü ildən etibarən 2000 MVt-dan artıq yeni 

generasiya gücləri istismara verilmişdir.  

2008-ci ildə 105 MVt-luq “Şahdağ”, 525 MVt-lıq “Sumqayıt” elektrik stansiyalarının istismara verilməsi, 

həmçinin, Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının üçüncü və dördüncü bloklarının yenidən qurulması 

nəticəsində 200 meqavatdan artıq əlavə gücün əldə edilməsi ölkəmizin iqtisadi həyatının çox mühüm 

hadisələrindən olmuşdur. Hazırda respublikanın elektrik enerjisi sisteminin tərkibinə 15 istilik elektrik 

stansiyası və 14 su elektrik stansiyası daxildir. Ölkə ərazisi 100% elektrikləşdirilmişdir. Ölkənin müəyyən 

edilmiş generasiya gücü təxminən 6.500 MVt, o cümlədən, istilik elektrik enerjisinin müəyyən edilmiş gücü 

5.500 MVt-dır, qalan güclər su elektrik stansiyalarının payına düşür.  

2021-ci ildə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 4 su elektrik stansiyasını bərpa edilmişdir. Onların ümumi 

generasiya gücü 20 meqavatdır. 

Mövcud hasilat respublikamızın tələbatını tam həcmdə ödəməklə yanaşı, qonşu ölkələrə də elektrik 

enerjisi ixrac etməyə imkan verir.  

Uzun illərdən bəri istismarda olan Mingəçevir və Varvara su elektrik stansiyalarının yenidən qurulması 

layihələri üzrə işlər həyata keçirilmişdir.  

Respublikanın müxtəlif bölgələrində külək elektrik stansiyalarının və dağ çayları üzərində isə kiçik su 

elektrik stansiyalarının tikintisi istiqamətində işlərə +başlanmışdır.  
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Enerji sistemin dayanıqlılığını və təhlükəsizliyini xarakterizə edən amillərdən biri də enerjiötürücü 

sistemin səmərəliliyinin təmin edilməsidir. Azərbaycan enerji idxalçısından onun ixracatçısına çevrilmişdir. Bu 

gün ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin fəal iştirakçısıdır. 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 dekabr 2005-ci il tarixli sərəncamı 

ilə Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin bazasında yaradılıb. Silahlı Qüvvələri müasir 

tələblərə cavab verən müdafiə təyinatlı məmulatlarla və xalq təsərrüfatını maşınqayırma, cihazqayırma, 

elektrotexnika, rabitə sahələrində istifadə olunan avadanlıq və ehtiyat hissələri ilə təmin etmək üçün nazirliyin 

müəssisələrində xeyli sayda istehsal sahələri formalaşdırılıb.  

Transmilli nəqliyyat proqramları və layihələri çərçivəsində, o cümlədən TRASEKA və Şimal-Cənub 

beynəlxalq dəhlizlərinin Azərbaycan seqmentində avtomobil magistrallarının tikintisi və yenidən qurulması, 

ölkənin bütün regionlarında yol şəbəkəsinin bərpası və təkmilləşdirilməsi işləri həyata keçirilmişdir. 

Sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin ixrac 

potensialının artırılması, enerjidən səmərəli istifadə edən, yüksək əlavə dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye 

istehsalının genişləndirilməsi, elmtutumlu və innovativ istehsalın genişləndirilməsi və yeni istehsal sahələri 

üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr 

tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı” və bu proqramın həyata keçirilməsi üzrə müvafiq Tədbirlər Planı təsdiq edilib. Həmin Tədbirlər Planı 

sənayenin rəqabət qabiliyyətinin artırılması və potensialının gücləndirilməsi, sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi, sənaye zonaları və klasterlərinin qurulması, sənayenin kadr potensialının və elmi 

təminatının gücləndirilməsi və sənaye sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi kimi 5 istiqamət üzrə 61 

tədbiri əhatə etmişdir.Dövlət Proqramının əsas istiqamətlərindən biri də sənaye və texnologiyalar parklarının, 

eləcə də sənaye məhəllələrinin yaradılmasıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərman və 

Sərəncamları ilə 2011-ci ildə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və Balaxanı Sənaye Parkı, 2012-ci ildə Yüksək 

Texnologiyalar Parkı yaradılıb. Görülən işlərin davamı kimi 2015-ci ildə də ölkədə yeni sənaye zonalarının 

yaradılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərman və 

Sərəncamlarına əsasən, Mingəçevir Sənaye Parkı, Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı, Qaradağ Sənaye 

Parkı və Neftçala Sənaye Məhəlləsi yaradılmışdır. Gəncə şəhərində sənaye parkının yaradılması, 

infrastrukturunun formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

2015-ci ildə 250-dən çox sənaye müəssisəsi, o cümlədən Bakıda və Abşeron rayonunda tikinti 

materialları, elektrotexniki avadanlıqlar, PVC tərkibli yarımfabrikatlar, metal konstruksiyalar və geyim istehsalı 

müəssisələri, elektrik yarımstansiyaları fəaliyyətə başlayıb. Sumqayıtda beton məmulatları, tekstil, plastik 

qablar, karton və texniki avadanlıqlar istehsalı müəssisələri istifadəyə verilib. 

2016-cı ildn yanvar-oktyabr aylarında Ümumi daxili məhsul 54 433,1 milyon manat təşkil etmişdir  

2017-ci ildə ölkədə istehsal edilmiş ümumi daxili məhsul 70.135,1 milyon manata çatmışdır. Sənaye 

məhsulunun 69,9% mədənçıxarma, 24,7% emal, 4,6% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 

və təchizatı, 0,8% isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində istehsal olunmuşdur. Ümumi 

vəsaitin 63,9% sənaye sahələrinin inkişafına yönəlmiş, bu da 9 942,2 milyon manat təşkil etmişdir. 

2018-ci ildə Ümumi daxili məhsul 2017-ci ilə nisbətən 1,4% artaraq 79 797,3 milyon manat təşkil 

etmişdir. Sənaye məhsulunun 73,0% mədənçıxarma, 22,2% emal, 4,1% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,7% isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində istehsal 

olunmuşdur. 

2019-cu ildə Ümumi daxili məhsul 2018-ci ilə nisbətən 2,2% artaraq 81 681,0 milyon manat təşkil 

etmişdir. Mədənçıxarma bölməsində istehsalın həcmi əvvəlki illə müqayisədə 0,4% artaraq 32,7 milyard manat 

olmuşdur. Emal bölməsinin müəssisələri və fərdi sahibkarları tərəfindən istehsalın həcmi əvvəlki illə 

müqayisədə 11,5% artaraq 11,8 milyard manat olunmuşdur. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsinin müəssisələri tərəfindən istehsal əvvəlki ilə nisbətən 3,5% artaraq 2,0 

milyard manat olmuşdur. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsində ötən illə müqayisədə 

6,0% artaraq 0,3 milyard manat olmuşdur. 
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2020-ci ildə sənayedə 24.400,5 milyon manatlıq əlavə dəyər istehsal edilmiş, bu da ümumi daxili 

məhsulun 33,7%-ni təşkil etmişdir. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 62,4%-i mədənçıxarma 

sənayesi, 28,8%-i emal sənayesi, 4,8%-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 

3,9%-i su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sənayesinə yönəldilmişdir. 

2021-ci ildə sənayedə 37.059,8 milyon manatlıq əlavə dəyər istehsal edilmişdir ki, edilmiş, bu da ümumi 

daxili məhsulun 42,5%-ni təşkil etmişdir.  

Neft-qaz sənayesi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,6% artaraq 39.023,3 milyon manat təşkil 

etmişdir. Qeyri-neft sənayesi isə 15.457,2 milyon manat təşkil etmiş və 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 

18,9% artmışdır. Qeyri-neft emal sənayesi isə 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,9% artmışdır. 

Azad iqtisadi zonaların yaradılması göstərilən istiqamətlərin inkişafında strateji əhəmiyyətə malikdir. 

Prezident İlham Əliyev Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması və təşkili haqqında sərəncamı 2020-ci ilin 

mayında imzalayıb. Ələt sərbəst iqtisadi zonasının Bakının "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı"nın 

yaxınlığında yerləşməsi regional iqtisadi əlaqələrə və sənaye biznesinin inkişafına böyük töhfə verə bilər. Ələt 

azad iqtisadi zonası qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır, bu lahiyə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) 

sərbəst iqtisadi zonaların təcrübəsinə nəzər salınaraq yaradılıb.  

Son illərdə həyata keçirilən sənayeləşmə tədbirləri çərçivəsində neft-qaz, qızıl və digər hasilat sahələrində 

əldə edilmiş uğurlarla yanaşı, sənayenin diversifikasiyası genişləndirilmiş, yeni istehsal gücləri istifadəyə 

verilmiş, müasir texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli müəssisələr yaradılmışdır. 

Azərbaycanda yaşıl klasterlərin formalaşdırılması istiqamətində böyük əhəmiyyətli potensial imkanlar 

mövcuddur. Qarabağ regionunda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, enerji səmərəliliyi, ekoloji təmiz 

texnologiyalar, o cümlədən, nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi və digər məsələləri əhatə edəcək "yaşıl məkan" 

konsepsiyasının hazırlanmasına başlanılıb.  

İqtisadi sferada islahatların davam etdirilməsi və həyata keçirilən digər tədbirlər sənayenin dinamik 

inkişafına təkan verir. Bu səbəbdən Azərbaycan dünyada həm də sənayenin inkişaf tempi baxımından seçilən 

dövlətlərdən biri kimi qəbul olunmaqdadır.  
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Aqrar sahənin inkişafı 

 

Kənd təsərrüfatı respublikamızda maddi nemətlər istehsalının ən qədim sahəsidir və öz inkişafında bir 

neçə mərhələlərdən keçmişdir. Sahənin diqqətə layiq inkişafı XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda 

yeni istehsal münasibətlərinin yaranması, ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi, mütərəqqi texnologiyaların 

tətbiqi, suvarma əkinçiliyinin inkişafı, onun geriliyini aradan qaldırdı və məhsuldar qüvvələrin tərəqqisi, 

əhalinin həyat səviyyəsinin və güzəranının yaxşılaşdırılması üçün imkanlar yaratdı. Sovet hakimiyyəti illərində 

bir sıra ciddi məhdudiyyətlərə baxmayaraq kənd təsərrüfatının inkişafında böyük yüksəliş baş verdi. Bütün 

torpaqlar, canlı və digər inventarlar milliləşdirilərək kəndlilərin istifadəsinə verildi. Respublikada kəndliləri əvəzsiz 

olaraq istifadə üçün 1,4 milyon hektardan artıq torpaq sahəsi aldılar. 

İqtisadiyyatın başqa sahələri kimi dövlət imkanlarını kənd təsərrüfatının bərpasına və inkişafına səfərbər 

etdi. Ölkədə su təsərrüfatı bərpa edildi və yenidən quruldu, kəndliyə toxumla, kredit, eləcə də imkan daxilində 

xırda texnika, inventarla yardım göstərildi və təsərrüfatın yeni formaları - kolxoz, sovxoz və MTS-lər yaradıldı. 

Onların sayı dinamik artaraq 1970-ci ildə respublikada 735 sovxoz və 992 kolxoz fəaliyyət göstərirdi. Kənd 

təsərrüfatına 1920-1970-ci illərdə 1472 (müqayisəli qiymətlərlə) milyon rubl vəsait qoyulmuşdu. O zaman 

vəsait ilk növbədə kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsinə 

istiqamətləndirilirdi. İqtisadiyyatın bu mühüm sahəsində 1970-ci ilin sonunda 30,8 min traktor, 4,1 min 

taxılyığan kombayn və 17,8 min yük avtomobilləri istismar edilirdi. Sahə sürətlə elektrikləşdirilmişdi və enerji 

qüvvələrinin gücü 3480 min at qüvvəsinə bərabər idi, əkin sahələri artmış və onların quruluşunda müsbət 

keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdi. 

1921-ci illə müqayisədə 1970-ci ildə kənd təsərrüfat bitkilərinin cəmi əkin sahəsi 596 min hektar, ö 

cümlədən dənlilər 52,7 min hektar, texniki bitkilər 100,4 min hektar, kartof-tərəvəz 41,13 min hektar və 

müvafiq olaraq yem bitkiləri 304,0 min hektar artmışdı. Əkin sahələrin genişlənməsi, ümumi məhsulun artması 

ilə yanaşı getmişdi. Belə ki, müvafiq olaraq 1913 və 1940-cı illərə nisbətən 1970-ci ildə dənlilərin ümumi 

məhsulu 237,5 - 156,2 min ton, pambıq 271,6 - 181,4 min ton, tərəvəz 386,5 - 346,1 min ton və kartof 92,0 - 

48,5 min ton artmışdı. 

Azərbaycan kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən olan heyvandarlıqda da diqqəti cəlb edəcək 

dəyişikliklər baş vermişdi. Heyvanların baş hesabı ilə sayı artmış, ümumi məhsul istehsalı çoxalmışdı. Belə ki, 

1916-cı ilə nisbətən 1970-ci ildə bütün təsərrüfat kateqoriyalarında artım iri buynuzlu mal-qara üzrə 179,8 min 

baş, o cümlədən inək və camışlar 55,6 min baş, xırda buynuzlu mal-qara 182,6 min baş və donuzların sayı isə 

82,1 min baş təşkil etmişdi. 

Yuxarıda göstərilən dövr ərzində heyvandarlıq sahəsinin ümum məhsul istehsalı da çoxalmışdı. Belə ki, 

artım ət istehsalında (kəsilmiş çəkidə) 58,9 min ton, süd 276,1 min ton və yun üzrə 3,5 min ton idi. Beləliklə, 

keçən 50 ildə sahənin maddi-texniki bazası möhkəmlənmiş, kadr potensialı güclənmiş, əkin sahələri 

genişlənmiş, mal-qaranın sayı artmışdı və kənddə sosial-iqtisadi irəliləmələr baş vermişdi. Lakin sahənin daxili 

imkanları heç də lazımi səviyyədə istifadə edilməmişdi və Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nəinki 

inkişaf etmiş ölkələrdən, eyni zamanda orta SSRİ səviyyəsindən də geri qalırdı və sahənin iqtisadi göstəriciləri 

də qənaətbəxş deyildi. Başlıca səbəb də o idi ki, kənd təsərrüfatında meliorasiya və dəmyə torpaqların 

suvarılması işində nöqsanlar var idi, kənd təsərrüfatı işlərinin mexanikləşdirilməsi aşağı səviyyədə idi. 

Aqrotexniki qaydaların pozulması üzündən taxılın, pambığın, tərəvəzin, üzümün, çay yarpağının və başqa 

bitkilərin məhsuldarlığı aşağı səviyyədə idi. Maddi nemətlər istehsalının bu vacib sahəsinin iqtisadi potensialını 

üzə çıxarıb dövriyyəyə cəlb etmək günün ümdə vəzifəsi sayılırdı. O zaman mühüm təşkilati, iqtisadi və siyasi 

tədbirlərin təcili hazırlanıb həyata keçirilməsi zəruri idi. 1969-cu ilin iyul ayında yenicə respublikanın başçısı 

seçilmiş Heydər Əliyev kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyətini kompleks təhlil edərək qiymətləndirdi və 

sahənin daxili potensialının üzə çıxartmaq məqsədilə zəruri tədbirlər hazırlandı və həyata keçirildi. Azərbaycan 

Respublikasının aqrar bölməsinin inkişafında yeni bir dövr başlandı. Respublikamızda kənd təsərrüfatının daxili 
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imkanlarının daha geniş miqyasda üzə çıxarıb istifadəyə vermək məqsədilə bir sıra əməli addımlar atıldı, sahəyə 

kapital qoyuluşu və material resurslarının verilməsi gücləndirildi.  

On beş il ərzində (1970-1985) kənd təsərrüfatına 8120 milyon manat vəsait qoyulmuşdu ki, onun da 

78,2%-i və ya 6346 min rublu dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdi. Kapital qoyuluşunun 92,7%-i istehsal 

istiqamətli obyektlərə sərf edilmişdi. Vəsaitin böyük bir hissəsi meliorasiya və irriqasiya işlərinə, suvarılan 

torpaq sahələrinin genişləndirilməsinə, su anbarlarının tikilməsinə və digər vacib tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə sərf edilmişdi. Respublikada kənd təsərrüfatı sahəsi əsasən suvarma bazasında inkişaf etdirildiyi 

üçün ilk növbədə su təsərrüfatı qaydaya salınmışdı. 

Bir sıra suvarma sistemləri və qurğuları müasir tələblərə uyğun hazırlanıb istismara verilmişdi. Sonra 

mövcud kanallar yenidən qurulmuş və təzə obyektlər tikilib dövriyyəyə buraxılmışdı. Onların əsaslarından 

Tərtərçay, Xanbulançay, Arpaçay su təsərrüfatı komplekslərini, Naxçıvan su anbarını və digər obyektləri 

göstərmək olar. Ölkənin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının əsasını təşkil edən Kür-Araz ovalığının suvarma 

sxeminə daxil olan Mingəçevir su anbarının suları Şirvan, Mil və Qarabağ düzlərinə, Yuxarı Şirvan və Yuxarı 

Qarabağ kanalları ilə axıdıldı ki, bu da böyük pambıq sahələrinin suvarılmasına misli görünməmiş imkanlar 

açdığı üçün, bu obyektlərin sahmanlanmış iş rejiminə xüsusi diqqət verilirdi və zəruri məbləğdə vəsait 

xərclənirdi. Eyni zamanda həmin dövrdə su təsərrüfatı obyektlərinin tikilməsi və suvarma işlərinin həyata 

keçirilməsi tədbirləri təkcə Kür-Araz düzənliyi torpaqlarının suvarılması ilə məhdudlaşdırılmır və ölkənin 

dağətəyi və dağlıq bölgələrini də əhatə edərək, çox böyük ehtiyat mənbələri dövriyyəyə daxil edilirdi. 

Meliorativ işlərin mühüm bir hissəsi Quba, İsmayıllı, Qubadlı, Zəngilan və digər rayonların ərazilərində həyata 

keçirilmişdi. Bütün bunların nəticəsində suvarılan əkinlərin sahəsi artmışdı. Belə ki, suvarılan kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqlar 1970-ci ildəki 1126,8 min hektardan 1985-ci ildə 1326,7 min hektara çatdırıldı. 

Kənd təsərrüfatına traktor, kombayn, otbiçən maşınlar və digər müvafiq texnika, avadanlıq satışı 

(təchizatı) gücləndirilmişdi. 

Kolxoz, sovxoz və təsərrüfatlararası müəssisələrin müasir məhsuldar texnika ilə silahlandırılması 

nəticəsində 1970-ci illə müqayisədə 1985-ci ildə aqrar bölmədə istehsal proseslərinin sənayeləşməsi başlamış, 

mexanikləşmə səviyyəsi yüksəlmişdi. Bütün bunlarla yanaşı, təsərrüfatlarda kimyalaşma prosesi də 

gücləndirilmişdi. Belə ki, hər bir hektar əkin sahəsinə 1970-ci ildə 57,8 kq mineral gübrə verildiyi halda bu 

göstərici 1980-ci ildə 136,1 və 1985-ci ildə isə 178,9 kq-a çatdırılmışdı. Eyni zamanda bu artım sahəyə verilən 

üzvi gübrələrə də aiddir. 

Kənd təsərrüfatının yeni texnika ilə silahlandırılması, maddi-texniki bazasının möhkəmlən-dirilməsi, 

istehsal vasitələrinin istifadəsinin yaxşılaşdırılması, su təsərrüfatı işlərinin miqyasının genişləndirilməsi və 

sahənin kimyalaşdırılması respublikada əkin sahələrinin artırılmasına və strukturunun təkmilləşdirilməsinə 

imkan verdi. 

1970 - 1985-ci illərdə mal-qara və quşların sayının sürətlə artması nəticəsində xalq təsərrüfatının bu 

mühüm sahəsinin respublika əhalisinin ərzaqla və sənayesinin müvafiq sahələrinin isə xammala olan ehtiyacını 

nisbətən daha yaxşı ödəmək imkanlarına uyğun səviyyəyə çatdırmaq üçün kompleks tədbirlər işlənib həyata 

keçirildi. 

Aqrar bölmədə kapital qoyuluşu, su təsərrüfatı işlərinin qaydaya salınması, torpaqların münbitliyinin 

yaxşılaşdırılması, mineral və üzvi gübrələrdən onlara böyük tələb olmasını nəzərə almaqla səmərəli istifadə 

edilməsi, sahənin maddi-texniki bazasının yeniləşdirilib möhkəmləndirilməsi, kadr və digər problemlərin 

müvəffəqiyyətlə həll edilməsi nəticəsində kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu sürətlə artdı. 

Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında ümumməhsul 1970-ci illə müqayisədə 1985-ci ildə 2,34 dəfə artmışdı. 

Eyni zamanda kənd təsərrüfatı sahələrinin quruluşunda da müqayisə edilən illərdə dəyişiklik baş vermişdi. Həm 

də bu dəyişiklik ümumi məhsulun hər iki sahədə mütləq artımı ilə yanaşı getmişdi.  

Aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin 

tətbiqi və digər təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində respublikanın kənd təsərrüfatı 

istehsalının imkanları daha dolğun müəyyənləşdirilərək iqtisadiyyatın bu vacib sahəsi ictimai əmək bölgüsündə 

pambıq, üzüm, tərəvəz, tütün, çay, barama və digər qiymətli məhsullar istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılırdı. Sahənin 

bir sıra məhsulları dünya bazarına çıxarıldı. Əkin sahələrinin, mal-qaranın artımı, məhsuldarlığın yüksəldilməsi, 
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həyata keçirilən quruluş dəyişiklikləri əhəmiyyətli dərəcədə sahələrin səmərəliliyini artırdı və kənd təsərrüfatı 

respublika xalq təsərrüfatının yüksək gəlirli və effektli sahəsinə çevrildi. 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında iqtisadi inkişaf və iqtisadi artımın ləng getməsini aradan 

qaldırmaq məqsədilə bir sıra köklü tədbirlərin işlənib həyata keçirilməsinə baxmayaraq, keçmiş SSRİ-də sosial-

iqtisadi sahədə gözlənilən nəticələr əldə olunmadı. Keçmiş SSRİ-də 80-ci illərin ikinci yarısında başlanmış 

islahatların tədricən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu mühüm proses köhnə ideologiyanın saxlamaqla 

icra edilirdi. Burada müxtəlif siyasi qüvvələrin üzbəüz durmaları da öz mənfi rollarını oynamışdı. 

1990 - 1993-cü illərdə bir neçə dəfə hakimiyyət rəhbərliyində baş vermiş dəyişiklik, o zaman ölkənin və 

iqtisadiyyatın idarə edilməsində buraxılmış səhvlər və bir milyon nəfərdən artıq qaçqının mövcudluğu, böyük 

işsizlər ordusunun yaranması, inflyasiya, nəqliyyat blokadası və digər mənfi proseslər respublikamızda sosial 

gərginliyi artırdı və nəticədə iqtisadi tənəzzül daha da dərinləşdi. Bütün bunlar və bir sıra digər amillərin və 

proseslərin mənfi təsiri nəticəsində respublikamızın aqrar bölməsini də tənəzzül bürüdü. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin və əkin sahələri bütünlükdə azalmış və quruluşunda dəyişiklik baş vermişdi. 

1985-ci ilə nisbətən 1995-ci ildə bütün əkin sahələri 12% azalmışdı. Bu proses əsasən texniki bitkilərin, kartof, 

bostan, tərəvəz və yem bitkilərinin sahəsi hesabına baş vermişdi. Heyvandarlığa gəldikdə isə 1990-cı ilə 

nisbətən 1995-ci ildə iri buynuzlu mal-qara, donuz, qoyun, keçi və quşların sayı azalmaqla onların məhsuldarlığı 

da aşağı düşmüşdü. 

Kənd təsərrüfatı istehsalını inkişaf etdirmək məqsədilə ölkəmizin bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə 

keçid dövründə bu mühüm sahədə köklü işlər görülməsi tələb olunurdu. Ölkəmizdə 1993-cü ildə hakimiyyətə 

gələn Heydər Əliyev iqtisadiyyatın bütün sahələrində əsaslı islahatlara başladı.  

İqtisadi islahatlar keçirmək, yeni siyasi xəttə uyğun və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən 

iqtisadi sistem yaradılması problemləri ölkə rəhbərliyi qarşısında bütün kəskinliyi ilə dururdu. İqtisadi 

islahatların mühüm vəsiləsini təşkil edən aqrar islahatların tərkib hissəsi kimi torpaq islahatının keçirilməsi 

vacib problemlərdən biri idi və bunun həlli yalnız Heydər Əliyevin təşəbbüsü, onun rəhbərliyi və daimi nəzarəti 

sayəsində mümkün oldu.  

Azərbaycan Respublikasında torpaq islahatı MDB məkanında bənzəri olmayan çoxyönlü bir proses idi. 

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatının inkişafında böyük uğurlarla nəticələnən bu islahatları başqa 

ölkələrdə aparılan islahatlardan fərqləndirən üç mühüm xüsusiyyəti göstərmək lazımdır:  

1. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasında torpaq vətəndaşlara pulsuz verilmişdir. 

Bunun nəticəsində 3 milyon 300 min adam torpaq mülkiyyətçisinə çevrilmişdir. Bu isə güclü mülkiyyətçilər 

sinfinin yaranmasına və yeni əkinçilik münasibətlərinin formalaşmasına gətirib çıxarmış, torpaqdan rasional və 

məhsuldar istifadə edilməsini şərtləndirmiş, torpağa qayğıkeş münasibəti zəruri etmişdir.  

2. Ən yararlı və keyfiyyətli torpaqlar özəlləşdirilmişdir. Başqa MDB ölkələrindən fərqli olaraq, 

vətəndaşlara azyararlı və yararsız torpaqlar deyil, keçmiş kolxoz və sovxozların ən yararlı və münbit torpaqları 

verilmişdir. Eyni zamanda torpaq sahiblərinə onların mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə müstəsna hüquqlar 

(alqı-satqı, bağışlama, icarəyə və ya istifadəyə vermə, vəsiyyət etmə, girov qoyma və sair) verilmişdir ki, bu da 

Azərbaycan Respublikasında torpaq islahatlarının SSRİ-nin başqa respublikalarında olduğu kimi formal şəkildə 

deyil, əsaslı, fundamental şəkildə aparıldığını sübut edir. 

3. Yaşayış yerindən və şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, ölkə ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara 

torpaqdan istifadə və torpağı icarəyə götürmək hüququ verilir, Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşı 

torpağın alqı-satqısı prosesində, torpaqla bağlı muxtəln muqavilə və bağlaşmalarda iştirak edə bilər. Başqa 

sözlə, torpaq mülkiyyətçisinə çevrilmiş 3 milyon 300 min subyektlə yanaşı, əhalinin qalan hissəsi də torpaq-

vətəndaşlıq münasibətlərindən kənarlaşdırılmır.  

Torpaq islahatlarının keçirilməsi üçün müvafiq hərtərəfli qanunlardan ibarət möhkəm hüquqi baza, bu 

qanunların gerçəkləşdirilməsi üçün çevik, fəal mexanizm lazım idi. Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmış «Torpaq islahatı haqqında» qanunun 1996-cı il iyulun 16-da qəbul 

edilməsi respublikada torpaq islahatlarının başlanğıcı oldu. Bunun ardınca «Torpaq vergisi haqqında», «Torpaq 

icarəsi haqqında», «Torpaq bazarı haqqında», «Torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer quruluşu 

haqqında» qanunların, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Kodeksinin, «Torpaqların münbitliyi haqqında», 
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«Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan kolxoz, sovxoz və başqa hüquqi və fiziki şəxslərin 

(istehsal müəssisələrindən başqa) vergi borclarının ləğv edilməsi haqqında» qanunların qəbulu, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin «Aqrar islahatların sürətləndirilməsi haqqında bəzi tədbirlər haqqında» fərmanı və 

30-dan artıq başqa göstəriş və normativ-hüquqi aktlar torpaq islahatlarının keçirilməsi üçün möhkəm hüquqi 

baza yaratdı.  

Bu baza əsasında keçirilən torpaq islahatları 2003-cü ildə, demək olar ki, başa çatdı. Respublikanın 8,6 

mln. ha vahid torpaq fondundan 44,2%-i (3,8 mln. ha) dövlət mülkiyyətində saxlandı, 31,4%-i (2,7 mln. ha) 

bələdiyyə mülkiyyətinə, 24,4%-i (2,1 mln. ha) isə şəxsi mülkiyyətə verildi. Başqa sözlə, 830 min azərbaycanlı 

ailəsi, yəni 3 300 000 vətəndaş torpaq mülkiyyətçisi oldu.  

Vətəndaşların torpağa mülkiyyət hüququ barədə dövlət aktları ilə təmin edilməsi və özəlləşdirilən 

torpaqların qanuni sahiblərinə verilməsi ilə torpaq islahatlarının birinci mərhələsi başa çatdı. Bunun ardınca 

ikinci mərhələnin həyata keçirilməsinə başlanıldı. Bu mərhələyə bələdiyyə torpaqlarının ayrılıb bələdiyyələrə 

təhvil verilməsi, həyətyanı sahələrin və bağ sahələrinin islahatlara cəlb edilərək onların sahiblərinə müvafiq 

hüquqi sənədlərin verilməsi, torpaq-bazar münasibətləri, yəni torpaqların alqı-satqısı, icarəsi, girov qoyulması 

və s. ilə bağlı məsələlərin həlli, vahid torpaq kadastrının, şəhər kadastrı məlumat bankının yaradılması və başqa 

məsələlər daxil idi. Bunlardan birincisi və başlıcası bələdiyyə torpaqlarının ayrılıb bələdiyyələrə təhvil verilməsi 

idi.  

«Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında» qanuna və başqa qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının bütün rayonlarında bələdiyyə torpaqlarının sərhədlərinin və sahələrinin müəyyən 

edilməsi üçün böyük iş görülmüşdür. 

Torpaq-bazar münasibətlərinin tənzimlənməsi bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun normal bazar yaratmağa 

kömək etmiş, torpaq sahiblərinə torpağa qanuni hüquqlarından istifadə etməyə imkan vermişdir.  

Vahid torpaq kadastrının yaradılması və vahid torpaq fonduna mərkəzləşdirilmiş nəzarətin keçirilməsi 

məqsədilə şəhərlərin balansındakı torpaqların da islahata cəlb olunması məsələsi həll edilmişdir. Beləliklə, 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin daha çox hissəsinin torpaq mülkiyyəti hüququ almasına səbəb olmuşdur.  

Torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsi adamların torpağa münasibətini kökündən dəyişdirmişdir. 2000-

ci ildə istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının 98% -i özəl sektorun payına düşürdü.  

Respublikada kənd təsərrüfatı istehsalının artımı bazar iqtisadiyyatının əsas barometri olan ixrac-idxal 

əməliyyatlarına da təsir göstərmişdi. Belə ki, əvvəlki illərlə müqayisədə 1999-cu ildə idxal 2,6 dəfə azalmış, 

ixrac isə 2 dəfədən çox artmışdı. 

Respublikada aparılan torpaq islahatları digər MDB ölkələrində böyük maraqla qarşılanmışdır. Moldova, 

Ukrayna, Tacikistan və s. ölkələrin nümayəndə heyətləri respublikamıza gəlmiş, Azərbaycanın təcrübəsini 

öyrənmişdilər. Müstəqil Azərbaycan Respublikası tarixinə «Heydər Əliyevin aqrar islahatları» kimi daxil olmuş 

torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi prosesi və metodları digər MDB ölkələri üçün də optimal model kimi 

qəbul edilmişdir.  

Aqrar islahatların birinci mərhələsinin başa çatması tədricən müsbət nəticəsini vermişdir. Belə ki, 2003-

cü ildə əkin sahələri 88,1 min hektar artaraq 1292,5 min hektara çatmış və ya 1995-ci ildəkinə nisbətən 107% 

təşkil etmişdir. 1995-ci ilə nisbətən 2004-cü ildə dənli bitkilərin əkin sahəsi 1,3 dəfə artaraq 814,9 min hektara, 

günəbaxan əkinləri 7,1 dəfə artaraq 11,3 min hektara, tərəvəz əkinləri 2,9 dəfə artaraq 77,2 min hektara, bostan 

bitkiləri əkinləri 5,3 dəfə artaraq 30,5 min hektara, kartof əkinləri 4,1 dəfə artaraq 65,8 min hektara çatmışdı.  

2003-cü ildə 2158,2 min ton taxıl, 135,6 min ton pambıq, 930,4 min ton kartof, 1076,2 min ton tərəvəz, 

354,8 min ton bostan məhsulları istehsal edilmişdi. Bu, 1995-ci ildəkindən bir neçə dəfə yüksək idi.  

2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkilərində xalq böyük səs çoxluğu ilə Heydər Əliyev 

siyasətinə səs verdi, İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Dövlət başçısı kimi fəaliyyətə 

başladığı ilk aylardan Prezident İlham Əliyev aqrar bölmənin xalq təsərrüfatında yerini və rolunu çox düzgün 

qiymətləndirərək, bu sahənin dinamik inkişafının təmin edilməsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərmişdir.   

2003-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar siyasət xəttinin sürətləndirilməsi, kənd əhalisinin 

həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, şəhərlə kənd arasındakı başlıca fərqlərin aradan qaldırılması məsələlərinin həlli 

prioritet inkişaf istiqaməti kimi seçildi. Aqrar bölmənin idarə edilməsində mövcud pərakəndəliyi aradan 
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qaldırmaq, bu sahənin davamlı inkişafını təmin edən idarəetmə sistemini yaratmaq məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yenidən təşkil 

edildi və onun yanında yeni qurumlar yaradıldı. Həmin Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi ləğv edildi və onun yerinə Dövlət Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı Agentliyi yaradıldı. Bundan əlavə, ölkədə aqrar sahənin effektli fəaliyyəti üçün Dövlət Baytarlıq 

Xidməti, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti və Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi yaradıldı.  

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 2003-2013-cü illərdə ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin artım 

dinamikası bu tədbirlərin miqyası ilə bağlı əyani təsəvvür yaradır. Belə ki, meliorasiya-irriqasiya sisteminin 

yenidən qurulması, baytarlıq və fitosanitar xidmətlərinin göstərilməsi, elmi tədqiqatların aparılması, vergi 

güzəştlərinin tətbiqi, subsidiyaların verilməsi və digər məqsədlər üçün yönəldilən dövlət dəstəyinin həcmi 2007-

ci ildə 328 milyon manatdan 2013-cü ildə 657 milyon manata qədər, o cümlədən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına 

birbaşa subsidiya formasında verilən dövlət büdcəsi vəsaitinin həcmi 66 milyon manatdan 110 milyon manata 

qədər artdı. 

Dövlət Proqramında özəl bölmənin inkişafına xüsusi diqqət ayrılması sayəsində respublikada sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin sayı 15669-a çatmışdır və onlardan 9521-i bilavasitə kənd təsərrüfatı 

ilə, 6148-i isə emal sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərdir. 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarında kollektor-drenaj şəbəkələri, suvarma kanalları tikilmiş və yenidən 

qurulmuş, torpaqların su təminatı, meliorativ vəziyyəti xeyli yaxşılaşdırılmışdır. Bundan əlavə, 2013-cü ildə 

istifadəyə verilmiş Taxtakörpü Su Anbarı, son 10 ildə tikinti və yenidənqurma işləri aparılmış Naxçıvan MR-da 

Vayxır, Cəlilabad rayonunda Göytəpə, Hacıqabul rayonunda Pirsaat, Şamaxı rayonunda Zoqalavaçay su 

anbarları, Türyançay və Bənrəmtəpə hidro-qovşaqları, Taxtakörpü, Ceyranbatan, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı 

Şirvan, Yuxarı Mil kanalları regionların su təminatının daha da yaxşılaşdırılmasında, əlavə torpaq sahələrinin 

dövriyyəyə cəlb edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.  

İstehsalçıların müvafiq istehsal vasitələri və xidmətlərlə təchizatı aparılan islahatların diqqət 

mərkəzindədir. Aqrotexniki xidmət işlərinin yerinə yetirilməsinin keyfiyyətini yüksəltmək, sahibkarların 

əməyini yüngülləşdirmək və onların tələb olunan kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təmin edilməsini 

sürətləndirmək üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli 468 nömrəli 

Sərəncamma əsasən «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmış və Dövlət başçısının müvafiq 

sərəncamları ilə səhmdar cəmiyyətin fəaliyyət dairəsi ildən-ilə genişləndirilmişdir.  

Dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına yardımlar, subsidiyalar, vergi güzəştləri, 

güzəştli kreditlərin verilməsi mütəmadi olaraq davam etdirilir və digər sahələrdə dəstəklər göstərilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında» 

23 yanvar 2007-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar hər il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 

dövlət büdcəsi tərəfindən ayrılan vəsaitin həcmi artırdı. Bunun nəticəsində 2004-2013-cü illərdə müasir 

texnologiyalara əsaslanan 43 quşçuluq təsərrüfatı, 23 cins heyvandarlıq kompleksi, 8 süd və 6 ət emalı 

müəssisəsi, 39 intensiv bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatı, 43 müasir istixana kompleksi, 16 meyvə-tərəvəz 

emalı müəssisəsi, 51 logistik mərkəz və 22 taxıl anbarı kompleksi yaradılmışdır ki, bu da istehlak bazarının 

sabitləşməsində, ixrac potensialının artmasında, idxaldan asılılığın azalmasında, ümumilikdə ərzaq 

təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rol oynadı. 

Son illər ölkədə irimiqyaslı heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması və xarici ölkələrdən lizinq yolu ilə 

güzəştli şərtlərlə damazlıq heyvanların idxal edilməsi nəticəsində süni mayalama işinə tələbat çoxalmış, kənd 

yerlərində bu sahəyə maraq daha da artmışdır. Buna uyğun olaraq, yerlərdə ixtisaslı süni mayalama 

mütəxəssislərinə olan ehtiyac da artmışdır. Heyvandarlığın cins tərkibinin başqa ölkələrdən gətirilən cins 

heyvanlar hesabına yaxşılaşdırılması tədbirləri ilə yanaşı, hazırda bu işin daha böyük miqyasda aparılması üçün 

ölkənin özündə müvafiq maddi-texniki və elmi bazanın gücləndirilməsi siyasətinə üstünlük verilir. Bu 

baxımdan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında heyvandarlığın inkişafı ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında» 6 iyun 2014-cü il tarixli Sərəncamı ölkədəki heyvandarlıq təsərrüfatlarında cins 

tərkibinin yaxşılaşdırılması və məhsuldarlığın artırılması üçün görülən işlərin davamlılığı və əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addım oldu. 
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Aqrar sahədə aparılan islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də məhsul istehsalçılarının bazara çıxış 

imkanlarının yaxşılaşdırılması idi. Aqrar islahatların müasir mərhələsində Dövlət başçısı tərəfindən qarşıya 

qoyulan əsas vəzifələrdən biri də ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının daha da təkmilləşdirilməsi və 

bazar şərtlərinin fermerlər üçün daha əlverişli səviyyədə qərarlaşmasının təmin edilməsi ilə bağlıdır. Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının topdan və pərakəndə satış bazarlarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi 

məqsədilə şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində yarmarkalar təşkil edilir, onların fəaliyyətinə normal şərait 

yaradılır, əhali və fermerlər üçün əlverişli ticarət mühitinin formalaşdırılması, yarmarkalarda sui-istifadə 

hallarının aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülürdü. Özəl tədarük-satış bazalarının, ticarət 

(treyder) şirkətlərinin, logistik mərkəzlərin, qablaşdırma və tara təsərrüfatının, kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarının daşınmasına xidmət edən xüsusi nəqliyyat vasitələri, o cümlədən avtorefrijerator parkının 

yaradılması işi dövlət tərəfindən dəstəklənmişdir. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı bazarının inkişaf etdirilməsi 

siyasəti çərçivəsində, bir tərəfdən müvafiq infrastrukturun gücləndirilməsi, digər tərəfdən isə müvafiq 

institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məsələləri kompleks şəkildə əhatə edilmişdir. Bakıda və 

Abşeronda kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanılması, daşınması, ixracı və satışını təmin edəcək və 

tutumu 110 min ton olan 3 logistik mərkəzin və daxilində «fermer mağazaları» da fəaliyyət göstərəcək «yaşıl 

market» kompleksinin layihələri razılaşdırılmış, tikintisi güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilmişdir. 

Həmin obyektlər 2014-cü ilin sonunda istifadəyə verildi. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

ixracının artırılması məqsədilə Qazaxıstanın Aktau şəhərində logistik mərkəzin tikintisinə başlanılmışdır. Belə 

mərkəzlərin digər ölkələrdə də yaradılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.  

Azərbaycan Respublikasında Avropa ölkələrində olduğu kimi qabaqcıl aqrotexniki metodları tətbiq etmək və 

iri taxılçılıq təsərrüfatları yaratmaqla məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına taxıl istehsalının artırılması 

istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 2014-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq respublikanın 12 rayonunun 

ərazisində ümumilikdə 30 min hektaradək sahədə 15 sahibkarlıq subyektinə məxsus 19 iri fermer təsərrüfatının 

yaradılması və zəruri infrastrukturla təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Həmçinin təbii 

otlaq sahələrinin məhdudluğu nəzərə alınaraq, birbaşa dövlət dəstəyi hesabına məhsuldar cinslər əsasında həm 

iri heyvandarlıq komplekslərinin, həm də süd istehsalı ilə məşğul olan ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına 

başlanılmışdır. 

Rayonlar üzrə aqrar siyasətin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi 

tədbirlərinin təşkili, aqrar sahə ilə bağlı problemlərin həllində müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

yerli struktur bölmələri ilə səmərəli əməkdaşlığın qurulması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon və 

şəhər idarələrinin yaradılmasına başlanıldı. Buna uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki 

laboratoriyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə onların yenidən qurulması həyata keçirilir. Hazırda 

Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin, Seleksiya Nailiyyətlərinin 

Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının və Dövlət Toxum Müfəttişliyinin, habelə aqrar sahəyə aid 

elmi-tədqiqat institutlarının nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyaların və Aqrokimya Laboratoriyasının 

modernləşdirilməsi və yeni avadanlıqlarla təchizatı işləri aparılır. Eyni zamanda, aqrar sahədə kadr hazırlığı və 

təminatı sisteminin yaxşılaşdırılması və aqraryönümlü orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilir. 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatı üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər 2015-ci ilə nisbətən 2.2 

dəfə, 2018-ci ilə nisbətən isə 42.9 faiz artaraq 15.1 milyon manat təşkil etməsinə baxmayaraq bu məbləğ cəmi 

xərclərin 9.4 faizini təşkil edir. 

2015-ci illə müqayisədə 2019-ci ildə aqrar sahəyə ayrılan investisiyanın məbləği 2.2 dəfə artaraq 769.5 

milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş cəmi investisiyanın 

4.2 faizini təşkil edir. 

2021-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş fermerlərin sayı 29666, qeydiyyatdan keçmiş təsərrüfatların sayı 30398 

olmuşdur. 

2021-ci ildə bitkiçilik məhsulları üzrə ertım tempinin 4 %-dək yüksəlməsi aqrar sahənin artım tempinə (+3, 

%) müsbət təsir göstərmişdir. 2021-ci ildə heyvandarlıq məhsulları üzrə artım tempi 2,8% təşkil edib.  
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Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələri üzərində böyük zəfərlə bitən 44 günlük Vətən müharibəsinin 

nəticəsində işğaldan azad edilən torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının gələcək inkişafının planlaşdırılmasına 

başlanılıb. Torpaqlarımızın azad edilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Ölkənin əkin 

dövriyyəsi artacaq, strateji əhəmiyyətli su anbarlarının yerləşdiyi ərazilərin işğaldan azad edilməsi nəticəsində 

yüz minlərlə hektar sahənin suvarılması təmin ediləcək. Azad edilmiş torpaqlarda üzümçülük, taxılçılıq, 

pambıqçılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün çox böyük potensial var. Bu potensialdan düzgün istifadə etməklə, 

eyni zamanda, aqrar emal sənayesini genişləndirməklə kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı təmin olunacaq. 
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Neft strategiyası 

 

Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası 

 

Neft bəşəriyyətin həyatında misilsiz rol oynayan ən mühüm təbii sərvətlərdən biridir. Onun kəşf 

olunması, istehsalı və geniş istifadəsi dünyada elmin, texnikanın, iqtisadiyyatın, xüsusilə sənaye istehsalının 

sürətli inkişafına güclü təkan verərək insan həyatında köklü dəyişikliyin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

XX əsr mühüm hadisələrlə zəngin olmuşdur. İnqilablar, çevrilişlər, müharibələr, təbii fəlakətlər və sairə 

xalqların həyatında silinməz izlər qoymuşdur. Lakin qətiyyətlə deyə bilərik ki, müasir dövrü səciyyələndirən, 

onun simasını müəyyən edən başlıca cəhət elmi-texniki tərəqqinin misli görünməmiş geniş vüsət alması 

olmuşdur. Demək olar ki, əldə edilmiş bütün elmi-texniki nailiyyətlərin təməlində isə məhz neft durur. Enerji 

mənbəyi, yanacaq məhsulu kimi nefti əvəz edə biləcək müxtəlif maddələr və üsullar tapmaq yolunda aparılan 

axtarışlarda bir çox uğurlar qazanılsa da, təbiətin bəşəriyyətə bəxş etdiyi bu olduqca əlverişli xammalın tam 

ekvivalenti hələ ki, tapılmamışdır. 

Neftin dünya iqtisadiyyatının inkişafında oynadığı böyük rol onu ayrı-ayrı ölkələrin daxili və xarici 

siyasətinin, beynəlxalq siyasətin təsirli amillərindən birinə, mühüm geosiyasi və geostrateji faktora çevirmişdir. 

Neft mənbələri, neft kəmərləri, neft bazarları uğrunda gedən kəskin mübarizə dünyada qüvvələr nisbətinin 

formalaşmasına, beynəlxalq siyasətin gedişinə öz güclü təsirini bu gün də göstərməkdədir. 

Azərbaycanın neft sərvətləri qədim zamanlardan dünyaya məlum idi. Neftin quyulardan çıxarılması 

təcrübəsi də uzun əsrlərlə hesablanır. 1848-ci ildə Bakıda, Bibiheybət yatağında qazılmış quyudan neft fontan 

vurmuş və bu hadisə "qara qızılın sənaye üsulu ilə çıxarılmasının başlanğıcı kimi tarixə yazılmışdır. 

Azərbaycan 1899-cu ildə neftin çıxarılması və emalı üzrə dünyada birinci yerə çıxmış və o, dünya neft 

hasilatının yarısını vermişdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın neft sənayesinə xarici kapital axını gücləndi. 

Burada əsas mövqeləri ingilis, fransız, amerikan, isveç və alman kapitalı tuturdu. Xarici investorlarla yanaşı 

milli burjuaziya da formalaşmağa başladı. 

1918-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunması ilə xalqımız öz tarixində ilk dəfə olaraq öz 

sərvətlərinin sahibi oldu. Lakin bu tarixi zaman kəsiyində yaranmış geosiyasi vəziyyət nəticəsində Bakı onun 

neft sərvətlərini əldə etmək məqsədini güdən müxtəlif qüvvələrin çəkişmə meydanına çevrildi. 

Cəmi bir neçə ay hakimiyyətdə olmuş "Bakı kommunası" 1918-ci il iyun ayının 20-də bütün neft 

sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekret verdi ki, bu da fəaliyyətdə olan neft mədənlərinin işinin tam 

pozulmasına səbəb oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra 1920-ci il mayın 24-də neft 

sənayesinin milliləşdirilməsi barədə yenidən dekret verildi. Dağıdılmış neft mədənlərinin və zavodların bərpası 

üçün Bakıya yeyinti  məhsulları, xüsusi geyim, avtonəqliyyat, avadanlıq gətirildi. 

Bununla yanaşı yeni texnika və texnologiyanın tətbiqinin neft sənayesindəki rolu artmağa başladı. 

Azərbaycan İkinci dünya müharibəsi illərində Sovet İttifaqında çıxarılan neftin 75 faizini verməklə 

cəbhəni yanacaqla təmin edərək alman faşizminin məğlubiyyətə uğradılmasında böyük rol oynadı. Demək olar 

ki, bu mühərriklər müharibəsində Bakı nefti həlledici amillərdən biri oldu. 

1949-cu ildə açıq dənizdə, Bakı şəhərindən 100 kilometr məsafədə, o zaman üçün unikal yataq sayılan 

Neft Daşlarında vuran fontan dənizdə neftçıxarmanın yeni mərhələsinin başlanmasını dünyaya xəbər verdi. 

Azərbaycan dünya təcrübəsində birinci olaraq açıq dənizdə neft çıxarmağa başladı. 

Ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən biri də dəniz neft-qaz yataqlarının kəşfi və işlənməsidir. 1970-

1980-ci illər Azərbaycan neftçiləri tərəfindən dənizin daha dərin sahələrinin mənimsənilməsi ilə 

səciyyələnmişdir. Məhz bu dövrdə görülən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində neft sənayesi möhkəmlənmiş və 

onun geniş infrastrukturu yaranmışdır. Azərbaycanda dəniz yataqlarının işlənilməsi üçün qazma qurğuları, 

dənizdə tikinti işlərini təmin etmək üçün xüsusi gəmilər, texnika və avadanlıq gətirilmiş, Bakı Dərin özüllər 

zavodu tikilmişdir. Bununla yanaşı neft emalı, neft-kimya sənayesi və neft maşınqayırmasının inkişafında 

böyük sıçrayış olmuşdur. 
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Keçmiş Sovet İttifaqının hər yerində yeni neft yataqlarının aşkara çıxarılmasında Azərbaycanın qüdrətli 

elmi-texniki potensialının mühüm yeri vardır. Təsadüfi deyildir ki, Rusiyanın neft regionları "İkinci Bakı", 

"Üçüncü Bakı" kimi adlandırılırdı. 

Sovet İttifaqının dağılması və ənənəvi istehsal əlaqələrinin qırılması neft və qaz həcmlərinin durmadan 

aşağı düşməsinə neqativ təsir göstərdi. 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabr ayının 18-də müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktının 

qəbul olunmasından sonra o dövrün səriştəsiz hakimiyyət dairələrinin yaramaz fəaliyyəti nəticəsində uçurum 

qarşısında dayanmışdı. A. Mütəllibov, Müsavat-AXC iqtidarı dövründə həm sosial-iqtisadi, həm də ictimai-

siyasi cəhətdən atılan uğursuz addımlar respublika həyatının bütün sahələrində öz mənfi təsirini göstərdi. 

Neft sənayesində də illərlə mövcud olan və səlis işləyən istehsalat əlaqələri pozulmuş, sərmayə qoyuluşu 

ixtisar olunmuş, kəşfiyyat və istismar qazmasının həcmi kəskin surətdə azalmış, nəticə etibarilə isə, neft və 

qazın hasilatı aşağı düşmüşdü. Maliyyə vəziyyətində, əsas fondların və neft avadanlıqlarının yeniləşdirilməsində 

böhran son dərəcə dərinləşmişdi. 

1987-ci ildən etibarən hasilat 13,8 milyon ton neft və 12,5 milyard kub metr qazdan, 1993-cü ildə 10,3 

milyon ton neft və 6,8 milyard kub metr qaza kimi aşağı düşmüşdü və hasilatın illik aşağı düşməsi tempi neft 

üzrə 7,1%, qaz üzrə isə 13,5% təşkil edirdi. Kəşfiyyat qazmasının həcmi 1970-ci ildəkinə nisbətən 17 dəfə aşağı 

düşmüş və ya 170 min metrdən azalıb 1995-ci ildə 10 min metr olmuşdur. 

Yalnız 1993-cü ildən etibarən xalqın iradəsi, çağırışı və təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Heydər 

Əliyevin gecə-gündüz yorulmadan çalışması, respublikada ictimai sabitlik yaranması yolunda atılan addımların 

nəticəsində Azərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatında mühüm dönüşlərin başlanğıcı oldu. Ölkə rəhbərinin 

apardığı ardıcıl siyasi kurs, bir çox dövlətlərlə yaratdığı isti münasibət xarici ölkələrin, beynəlxalq aləmin 

ölkəmizlə qarşılıqlı əlaqələr qurmasına gətirib çıxartdı. Hüquqi, dünyəvi dövlət yaratmaq, iqtisadi islahatlar 

aparmaq və bazar iqtisadiyyatının prinsiplərini tətbiq etmək, xalqın maddi və mənəvi cəhətdən təmin olunmasını 

fəaliyyətinin əsas istiqaməti seçən möhtərəm Heydər Əliyev iqtisadiyyatımızın dirçəldilməsi sahəsində böyük 

işlər gördü. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1994-cü ildə əsasını qoyduğu və sonrakı illərdə 

uğurla həyata keçirdiyi neft strategiyası və konsepsiyası çox mühüm strateji əhəmiyyət daşıyan 

nailiyyətlərdəndir. Bu barədə Prezident Heydər Əliyev belə demişdir: "1994-cü ildən Azərbaycan dövləti 

özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyasının da əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın 

zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da 

səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir". 

Prezident Heydər Əliyevin vaxtında gördüyü qəti tədbirlər nəticəsində neft və qaz təsərrüfatının 

dağılmasının qarşısı alındı, neft sənayesində canlanma baş verdi və Azərbaycanda neft və qaz hasilatının aşağı 

düşməsi tempi dayandırıldı. Belə ki, 1996-cı ildə neft hasilatının aşağı düşməsi tempi 0,7%, 1997-ci ildə 0,3% 

olmuş, 1998-ci ildən isə neft hasilatı sabitləşmişdir. Qaz hasilatının isə aşağı düşməsi tempi 1998-ci ildə 6,3% 

olmuş, 1999-cu ildə isə tamamilə dayandırılmışdır. 

İldən-ilə artan səmərəli tədbirlər nəticəsində neft və qaz yataqlarında qazma işləri bərpa edildi, istismar 

quyularının qazılmasının həcmi artırıldı, geoloji-texnoloji tədbirlər keçirildi, quyuların sabit iş rejimini təmin 

etmək məqsədi ilə mövcud kompressor stansiyaları təmir olundu və yenidənqurma işləri aparıldı, yeni istehsalat 

obyektləri istifadəyə verildi və bununla neft sənayesinin infrastrukturu xeyli möhkəmləndirildi. Ümumiyyətlə, 

dəniz neft yataqlarında 1994-2000-ci illər ərzində qazmadan 253 yeni quyu mənimsənilmiş, fəaliyyətsiz 

fonddan 652 quyu istismara qaytarılmış, optimal iş rejimini təmin etmək üçün minlərlə texniki və geoloji 

tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Qısa bir zamanda neft emalı sahəsində də böyük müsbət dəyişikliklər əldə olundu. 1994-1995-ci illərdə 

"Azərneftyağ" İstehsalat Birliyində xarici şirkətlərin köməyi ilə ən müasir texnologiya və yüksək məhsuldarlığa 

malik iki yeni neft emal qurğusu inşa olunub istismara verilmişdir ki, bu da yüksək keyfiyyətli açıq rəngli neft 

məhsulları və yağlar üçün lazım olan qısa fraksiyalar alınmasına şərait yaratmışdır. 2000-ci ildə müəssisədə 

müasir tipli, illik məhsuldarlığı 250 min ton olan yeni bitum qurğusu quraşdırılmışdır. 
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1996-1998-ci illərdə "Azərneftyanacaq" İstehsalat Birliyində ELOU-AVT-6 neftin ilkin emal qurğusunun 

istismar olunduğu 20 il ərzində 90%-ə qədər köhnəlmiş əsas texnoloji avandanlığının, cihazlarının, avtomatika, 

idarəetmə vasitələrinin dəyişdirilməsi nəticəsində açıq rəngli məhsulların çıxımının artmasına və eyni zamanda, 

istehsalın maya dəyərinin azalmasına nail olunmuşdur. 2001-ci ildə isə ELOU-AVT-6 qurğusunda benzinin, 

kerosinin və dizel yanacağının tənzimlənməsi blokları və yenidən qurulmuş reagent təsərrüfatında naften 

turşusunun istehsalı qurğusu istismara verilmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş 20 sentyabr 1994-cü il 

bugünkü və gələcək nəsillərin yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Məhz bu tarixdə möhtəşəm "Gülüstan" sarayında 

Azərbaycanla Amerikanın "AMOKO", "Yunokal", "Pennzoyl", "Makdermot", Böyük Britaniyanın "Britiş 

Petroleum" və "Remko", Norveçin "Statoyl" Rusiyanın "LUKoyl", Türkiyənin "Türk petrolları", Səudiyyə 

Ərəbistanının "Delta" şirkətlərinin yaratdığı konsorsium arasında tarixə "Əsrin müqaviləsi" kimi daxil olan neft 

müqaviləsi imzalandı. Sonradan müqaviləyə Yaponiyanın "İtoçu", Amerikanın "Eksson" və "Amerada Hess" 

şirkətləri də qoşuldu. "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ratifikasiya olunduqdan 

dərhal sonra neft-qaz əməliyyatlarının aparılmasının gündəlik idarə edilməsi və əlaqələndirilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) yaradıldı. 

"Əsrin müqaviləsi" adı ilə indi bütün dünyada tanınmış bu müqavilənin imzalanması və onun 

gerçəkləşməsi müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən və Heydər Əliyev tərəfindən 

işlənib hazırlanmış neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür. 

İlkin neft layihəsi üzrə Azəri-Çıraq-Günəşli dəniz yataqlarında nəzərdə tutulan bütün işlər artıq yerinə 

yetirilmiş, bu işlər çərçivəsində neft sənayesinin infrastrukturu xeyli müasirləşdirilmişdir. 1995-ci ilin yanvar 

ayından başlayaraq xarici tərəfdaşlarımızın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və Azərbaycan hökumətinin 

səmərəli əməkdaşlığı nəticəsində təchizat gəmilərinin, borudüzən barjların, kran gəmisinin yeniləşdirilməsi başa 

çatdırıldı, layihə üzrə bütün müqavilə sahəsində seysmik məlumatlar yığıldı və təhlil olundu, kəşfiyyat quyuları 

qazıldı. "Çıraq-1" dəniz platformasının tikintisi yekunlaşdırıldı və neft hasil edən ilk quyu qazıldı, platformadan 

Səngəçaldakı sahil terminalınadək və Neft Daşlarındakı kompressor stansiyasınadək sualtı boru kəmərləri 

çəkildi. Səngəçalda sahil terminalı tikildi, Bakı-Novorossiysk neft kəmərində yenidənqurma işləri aparıldı və 

1997-ci ilin oktyabr ayında bu neft kəməri istismara verildi. "Dədə Qorqud", "İstiqlal", "Qurtuluş" kimi nəhəng 

dəniz qazma qurğuları istifadəyə verildi. Sanki bu qurğuların adı da rəmzi məna kəsb edir. Bu bir daha təsdiq 

edir ki, XXI əsrə addımlayan Azərbaycan öz iqtisadiyyatının dirçəlişində öz istiqlalını, öz müstəqilliyini və öz 

milli köklərini, milli qaynaqlarını uca tutur. Min ton su qatında kəşfiyyat işləri aparmağa qadir olan daha bir 

yeni dəniz qazma qurğusunun inşasına başlamaq üçün tədbirlər görülür. 

1997-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə "Çıraq-1" 

platformasında ilk neft quyusunun istismara verilməsinin təntənəli mərasimi oldu. Hazırda burada sutkada 17,3 

min tona yaxın neft və 3,1 milyon kub metr qaz hasil edilir, işlənmə dövrünün əvvəlindən isə 16 milyon ton neft 

və 3,4 milyard kub metrdən artıq qaz çıxarılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kontraktın şərtlərinə görə istismar quyularından neftlə birgə çıxarılan səmt qazı 

dəyəri ödənilmədən bütövlüklə respublikaya verilir. 

Qısa bir zamanda Çıraq yatağının sürətlə işlənməyə daxil edilməsi respublika üzrə neft hasilatının 

artımına səbəb oldu. Belə ki, əgər 1997-ci ildə 9 milyon ton neft hasil edilirdisə, 1998-ci ildə artıq respublika 

üzrə neftin hasilatı 11,4 milyon ton, 1999-cu ildə - 13,8 milyon ton, 2000-ci ildə - 14,5 milyon tona çatdı. 

1999-cu il aprelin 17-də müstəqil Azərbaycan tarixində fövqəladə əhəmiyyətli hadisə baş verdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze və Ukrayna 

Prezidenti Leonid Kuçmanın iştirakı ilə uzunluğu 850 kilometr və illik buraxılış qabiliyyəti 5 milyon ton olan 

Bakı-Supsa neft kəməri və Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Supsa ixrac terminalı istismara verildi. Çıraq 

yatağından hasil olunan neftin "Azəri Layt" adı altında Supsa limanından dünya bazarlarına ixrac edilməsinə 

başlandı. 

İlk dəfə olaraq Azərbaycan nefti şimala yox, qərb istiqamətində axmağa başladı. 

Bakı-Supsa ixrac neft kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevin təkidi ilə olmuşdur. Bu layihənin əleyhdarları deyirdilər ki, əgər Bakı-Novorossiysk neft 
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kəməri "Çıraq-1" platformasından istənilən həcmdə nefti nəql etmək imkanına malikdirsə, əlavə neft kəməri 

nəyə lazımdır, bu neft kəmərinə yüz milyonlarla dollar sərf etməyə ehtiyac varmı? 

Lakin real həyat növbəti dəfə Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörənliyini, onun hazırladığı siyasi, iqtisadi, 

kommersiya və digər risklərin dəqiq hesablanmış balansı və Azərbaycanın uzunmüddətli strateji maraqları üzə-

rində qurulmuş çoxvariantlı ixrac strategiyasının əsaslı olduğunu göstərdi. 

Beləliklə, 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi suverenliyini əks 

etdirən ilk beynəlxalq neft sazişi iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafının əsasını qoydu və onun praktiki nəticələri 

indi göz qabağındadır. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 2001-ci il 16 avqust tarixli 

Fərmanına əsasən hər il sentyabrın 20-nin "Neftçilər günü" peşə bayramı kimi qeyd olunması qərara alınmışdır. 

Azərbaycanın imzaladığı sazişlərin həyata keçirilməsi nəticəsində respublikamızda xam neftin illik ixrac 

potensialı 2010-2015-ci illər üçün ən azı 50-60 milyon ton təşkil edəcəkdir və beləliklə, Azərbaycan çıxarılan 

neftin həcminə görə İngiltərə, Norveç kimi ölkələrlə eyni səviyyədə olaraq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri 

sırasında öz yerini tutacaqdır. 

Respublikamızda nəinki neft hasilatının eyni zamanda qaz ehtiyatlarının və yaxın zamanda qaz hasilatının 

sürətlə artırılması üçün əsaslar yaranmışdır. Bu səpkidə aparılan işlərin sırasında ən mühüm hadisə Şahdəniz 

blokunda zəngin qaz-kondensat yatağının açılması oldu. Şah-dəniz yatağının qəti dəyərləndirilməsi sübut 

etmişdir ki, ehtiyatların potensialı 1 trilyon kub metrdən artıqdır və bununla Şahdənizin dünya-miqyaslı yataq 

olduğu təsdiq edilmişdir. 

Şahdənizdə axtarış-kəşfiyyat işlərinin nəticələri nəinki Azərbaycan üçün, həm də bütün regionun 

energetika kompleksinin strukturunun inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Digər sahələrdə, o cümlədən dənizdə - Abşeron, Naxçıvan, Alov, İnam, Lənkəran, Kürdaşı və başqa 

strukturlarda da işlər aparılır. 

Ümumiyyətlə, xarici neft şirkətləri ilə 21 neft sazişi imzalanmışdır (bunlardan 15-i dəniz, 6-sı isə quru 

sahələri üzrədir). Xüsusiyyətlərinə görə bu sazişlər üç növə bölünür: 

- işlənmə və hasilat (1 saziş); 

- bərpa və hasilat (5 saziş); 

- kəşfiyyat (15 saziş). 

Bütün sazişlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə nəinki 

Bakıda, həmçinin dünyanın ən böyük paytaxtları - Vaşinqton, Moskva, London, Parisin möhtəşəm saraylarında 

imzalanmışdır. 

Nəticədə Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə təxminən 60 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə 

qoyulması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da respublikamızın gələcək inkişafına əsl qarantdır. Bu məbləğdən 4,5 

milyard dollar artıq ölkəmizə investisiya şəklində yatırılıb ki, bunun da 3,7 milyardını birbaşa investisiyalar, 800 

milyon dollarını isə bonuslar təşkil edir. 

Bu amil respublikamız üçün həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir, dünya 

iqtisadiyyat birliyinə inteqrasiyasını daha da sürətləndirmək və xarici sərmayələrin cəlb olunmasına yeni 

imkanlar yaradır. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, imzalanmış neft müqavilələri Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisində ratifikasiya olunduqdan sonra qanun qüvvəsinə minir. 

Artıq heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin neft strategiyasının 

uğurları ilk növbədə Azərbaycanın bütün neft şirkətləri üçün açıq olması ilə bağlıdır. Həqiqətən də 

respublikamız müvafiq şərtlər çərçivəsində hər bir neft şirkəti ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Neft siyasətimizin 

hər cür ayrı-seçkilikdən uzaq olması bütün sərmayəçilərə məlumdur. Məhz buna görə də indi müqavilələrin 

həyata keçirilməsində dünyanın 14 ölkəsinin 30 neft şirkəti iştirak edir. Təkcə bu ölkələrin adlarını çəkmək 

kifayətdir: Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Norveç, Rusiya, Türkiyə, Yaponiya, 

Səudiyyə Ərəbistanı, Belçika, Almaniya, İran, İspaniya və Kanada. 

Sərmayəçilərlə münasibətdə ayrı-seçkilik qoyulmaması, qarşılıqlı əlaqələrimizin düzgünlüyü, təmizliyi, 

ədalətli olması Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrinə də sərmayə cəlb olunmasına yardım edir, eləcə də 

ölkələrimiz arasında siyasi, mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə, Azərbaycana, Azərbaycan hökumətinin siyasi 
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və iqtisadi xəttinə etimadın artmasına, müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyinin 

möhkəmlənməsinə kömək edir. 

Azərbaycandakı əməliyyat şirkətlərinə xidmət göstərən xarici şirkətlərin coğrafiyası daha genişdir. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən belə şirkətlər arasında 130-dan artıq Böyük Britaniya şirkəti, 110-a yaxın 

Amerika şirkəti və Norveçdən, Fransadan, İtaliyadan, Almaniyadan, Yaponiyadan, Rusiyadan və digər 

ölkələrdən gəlmiş neçə-neçə şirkət vardır. 

Ölkəmizin neft strategiyasının ən əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəql 

edilməsindən ibarətdir. Bu sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli qorunması, genişmiqyaslı 

beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın inkişafının, regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar neftin dünya 

bazarlarına nəqlinin təmin edilməsi məqsədi ilə strateji əhəmiyyətli buraxılış imkanı ildə 50 milyon ton neft, 

uzunluğu 1730 kilometr olan yeni - Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsinin gerçəkləşməsi 

üçün gərgin işlər həyata keçirilmiş, aparılan danışıqlar uğurla nəticələnmişdir. 

Yalnız Respublika Prezidentinin dünyada yüksək nüfuzu, gündəlik diqqəti və rəhbərliyi nəticəsində, 

Azərbaycanın maraqlarını yüksək səviyyələrdə qoruyub saxlaması və mütəmadi olaraq müxtəlif dövlət başçıları 

ilə danışıqları sayəsində Azərbaycan neftinin Türkiyəyə nəql olunması məsələləri qısa müddət ərzində həll 

olundu və bununla bağlı çox əhəmiyyətli hökumətlərarası sazişlər imzalandı. 

1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbul Zirvə toplantısı gedişində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstanın Prezidenti Eduard Şevardnadze və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti 

Süleyman Dəmirəl "Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair" saziş imzalamışlar. 

Eyni vaxtda Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Cümhuriyyəti, Qazaxıstan Respublikası və 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri bu layihəni dəstəkləyən "İstanbul Bəyannaməsi"ni imzalamışlar. 

İmzalanmış sənədlərin Azərbaycan dövləti üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu sənədlər toplusunu ratifikasiya olunmaq üçün 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim etdi. 2000-ci il mayın 26-da Milli Məclis öz 

iclasında "Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-

Tbilisi-Ceyan Əsas İxrac Boru Kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair" Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və 

Türkiyə Cümhuriyyəti arasında sazişin və həmin sazişə əlavə edilmiş sənədlərin, "İstanbul Bəyannaməsi"nin və 

"Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə nəql edilməsinə dair 

Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan arasında sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Protokolun təsdiq edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev elə 

səhəri gün bu Qanunu imzaladı. Bununla da, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin həyata 

keçirilməsi, Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli təmin edilməsi, genişmiqyaslı beynəlxalq əməkdaşlığın 

həyata keçirilməsi, Xəzəryanı regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar neftin dünya bazarlarına nəqlinin 

təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən növbəti mühüm addım atıldı. 2000-ci il 

may ayının 31-də Gürcüstan Parlamenti, iyunun 26-da isə Türkiyənin Böyük Millət Məclisi də bu sənədlər 

toplusunu ratifikasiya etdi. 

Dəyəri 2,4 milyard dollar olan bu tarixi layihə üzrə ilkin mühəndis işləri 2000-ci ilin noyabr ayında 

başlandı və hazırda uğurla davam etdirilir. Məqsəd Əsas İxrac Boru Kəmərinin 2004-cü ilədək tikilib başa 

çatdırılması və Xəzər nefti ilə doldurulmuş ilk tankerin yola salınmasıdır. 

2001-ci il martın 12-də Türkiyənin Ankara şəhərində daha bir qlobal layihə - Azərbaycan Respublikası ilə 

Türkiyə Cümhuriyyəti arasında "Azərbaycanın Təbii Qazının Türkiyə Cümhuriyyətinə Tədarük Edilməsi 

haqqında" saziş imzalandı, Heydər Əliyev və Türkiyə Prezidenti cənab Əhməd Necdət Sezər tərəfindən təsdiq 

olundu. 

Neft və qaz kontraktları üzrə aparılan işlər artıq keyfiyyətcə yeni, həlledici mərhələyə daxil olmuşdur. Bu, 

xüsusilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağının, habelə "Şahdəniz" 

kimi dünya miqyaslı qaz yatağının işlənilməsi, "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" Əsas İxrac Boru Kəmərinin və 

"Şahdəniz" yatağından təbii qazın ixrac boru kəmərinin tikintisi və istismara verilməsi layihələri ilə bağlı 
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məsələlərə aiddir. Ortaya çıxan problemlərin operativ həlli üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci 

il 15 may tarixli sərəncamı ilə xüsusi komissiya yaradılmışdır. 

Bu layihələrin gerçəkləşdirilməsi yolunda artıq bir çox konkret addımlar atılmışdır. Gürcüstan Prezidenti 

E. Şevardnadzenin 2001-ci il sentyabrın 29-da Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı Cənubi Qafqaz boru kəməri 

sistemi vasitəsilə təbii qazın Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan ərazilərində və onların hüdudlarından 

kənarda tranziti, nəqli və satışı haqqında Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında saziş imzalanmışdır. 

2001-2004-cü illərdə bu dörd layihənin həyata keçirilməsi üçün 9-13 milyard ABŞ dolları məbləğində 

sərmayə qoyulacaq, nəticədə neft və qaz hasilatı sürətlə artacaq və dünya bazarlarına ixrac olunacaqdır. Müvafiq 

olaraq Azərbaycanın gəlirləri də artacaq və bu da ona yaxın illərdə bir çox sosial problemləri həll etməyə, 

xalqımızın rifahını yüksəltməyə, bütün vətəndaşları layiqli işlə, təhsillə, tibbi və sosial xidmətlərlə təmin 

etməyə, uğurla fəaliyyət göstərən bazar iqtisadiyyatına malik, inkişaf etmiş və demokratik ölkəyə çevrilmək 

imkanı verəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft-qaz ehtiyatlarının 

kəşfiyyatı və işlənməsinə dair sazişlərin həyata keçirilməsindən Azərbaycan Respublikasının əldə etdiyi valyuta 

və digər vəsaitlərin yığılması, səmərəli idarə və istifadə olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanına uyğun olaraq Dövlət Neft Fondu yaradılmışdır. Hazırda 

Dövlət Neft Fondunda 433 milyon ABŞ dollarından artıq vəsait yığılmışdır. Ən vacib, ən mühüm amil isə Neft 

Fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Buna görə də Neft Fondu Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin nəzarəti altındadır. 

Respublikada yaradılmış istehsal potensialı ən yaxın gələcəkdə neft və qaz hasilatının artırılmasının çox 

böyük perspektivləri, ölkənin əlverişli siyasi vəziyyəti Xəzər bölgəsində Azərbaycanın neft biznesi mərkəzi 

kimi mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün real amillərdir. 

1994-cü ildən başlayaraq hər il Bakıda artıq gözəl ənənəyə çevrilmiş "Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft 

kimyası" Beynəlxalq sərgi və konfransı keçirilir. Beynəlxalq neft-qaz sərgiləri, konfransları içərisində Hyuston, 

Aberdin, Stavanqer şəhərləri ilə bərabər, artıq Azərbaycanın paytaxtı - Bakıda keçirilən "Xəzəneftqaz" sərgisi 

dünyada özünəməxsus yerini tutmuş və bu sahədə çalışan minlərlə mütəxəssislər və iş adamlarının beynəlxalq 

görüş yerinə çevrilmişdir. 

Hər ölkənin neft siyasətini müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri neft və qaz ehtiyatlarıdır. İndi 

Azərbaycanda bütün kateqoriyalar üzrə karbohidrogen ehtiyatları 4 milyard tondan çoxdur ki, bu da 

Azərbaycanı dünyanın ən iri neft regionları sırasına çıxarır. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, 

respublikanın və onun akvatoriyasının təki Şimal dənizi, Meksika körfəzi, ABŞ və sair məşhur regionlara 

nisbətən çox az kəşf edilmiş və öyrənilmişdir.  

Potensial imkanları və atılan əməli addımları nəzərə almaqla deyə bilərik ki, adambaşına düşən 

ehtiyatların həcminə, cari neft hasilatına və onun emalına görə Azərbaycan bir çox ölkələrdən xeyli yüksəkdə 

durur. Buna görə də müvafiq məqsədyönlü investisiya siyasəti aparmaqla Azərbaycan ildə 40-50 milyon ton 

neft çıxarmaq və ildə 25 milyon ton neft emal etmək imkanı qazanaraq dünyanın ən çox inkişaf etmiş ölkələri 

sırasında olmaq perspektivinə malikdir. 

Azərbaycan Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk mənimsəyən və regionun inkişafında 

keyfiyyətcə yeni iqtisadi modeli formalaşdıran, Avropa və Asiya arasında siyasi və ticarət əlaqələrinin 

genişləndirilməsində, Qafqaz nəqliyyat dəhlizinin inkişafında, İNOQEYT, TRASEKA və digər nəhəng 

layihələrin gerçəkləşməsində Xəzəryanı və Qafqaz regionunda mühüm rol oynayan bir dövlətə çevrilmişdir. 

Ölkəmizin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal enerji-kommunikasiya layihələri 

regionun geopolitik mənzərəsini yenidən müəyyənləşdirmişdir. Bu isə dünyada dayanıqlı inkişafa, sülhə, rifaha 

can atan hər kəs üçün faydalıdır.  

Prezident İlham Əliyev ölkədə neft gəlirlərinin artdığını və inflyasiyanın yarana biləcəyini nəzərə alaraq, 

"Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında” 31 may 2005-ci il tarixində 

fərman imzaladı. Bu fərmanda neft bumundan milli iqtisadiyyatın qorunması, dövlət büdcəsi xərclərinə 

nəzarətin gücləndirilməsi, neft ixracından əldə ediləcək vəsaitlərin səmərəli idarə olunması və istifadəsi 

məsələlərinə geniş yer verildi.  
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Azərbaycanda neft və qaz gəlirlərinin kəskin artması şəraitində makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, 

gəlirlərin bir hissəsinin gələcək nəsillər üçün saxlanılması, qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması, əhalinin 

rifahının yüksəldilməsi üçün istifadə edilməsi, neft-qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli 

strategiyanın qəbul edilməsi zərurətə çevrildi. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev "Neft və qaz gəlirlərinin 

idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya” (2005-2025) təsdiq etdi. Burada neft və qaz gəlirlərindən 

istifadənin əsas prinsipləri və ortamüddətli xərclər siyasəti müəyyənləşdirildi. 

Dünya ölkələri, xüsusilə Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə birbaşa nəqliyyat əlaqələri genişlənmiş, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac kəməri dünyada enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında müstəsna rol oynamışdır. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 

trln. kub metrə bərabərdir. Regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında müstəsna 

əhəmiyyəti olan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin tərkib hissəsi olan TANAP və TAP layihələri, həmçinin “Şahdəniz-2” 

layihəsi üzrə qərarın imzalanması xüsusi olaraq göstərilməlidir. 

2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və 

“Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında yeni 

Saziş imzalanıb. Bununla da, “Azəri-Çıraq-Günəşli” nəhəng neft yataqları blokunun işlənilməsində yeni dövr 

başlanıb. Sazişi Azərbaycan hökumətinin, SOCAR-ın, BP, “Chevron”, IMPEX, “Statoil”, “ExxonMobil”, “TP”, 

ITOCHU və “ONGC Videsh” şirkətlərinin rəsmiləri imzalayıblar. Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında yenidən 

işlənmiş və 2049-cu ilin sonunadək uzadılmış sazişə əsasən, BP fəaliyyətini layihənin operatoru kimi davam 

etdirir, SOCAR-ın payı 11 faizdən 25 faizə artırılır, mənfəət neftinin isə 75 faizi Azərbaycana qalır. Bu Sazişin 

ardınca 2019-cu ildə “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokunun müqavilə ərazisində əlavə bir hasilat 

platformasının tikintisi üzrə razılaşma əldə olunub. 

“Yeni əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycanın neft strategiyasının yeni mərhələsinin əsası 

qoyulub. Bu, müasir Azərbaycan tarixində yeni eranın başlanması, ölkənin siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyinə 

əlavə təminat, yeni investisiya qoyuluşu, ÜDM-in artımı, yeni iş yerləri və sosial rifahın yaxşılaşdırılması 

deməkdir. 

2021-ci ilədək xarici neft şirkətləri ilə “Hasilatın pay bölgüsü” tipli 37 saziş imzalanıb. 

2018-ci il oktyabrın 18-də Türkiyənin İzmir şəhərində “Star” neft emalı zavodunun açılış mərasimi keçirilib. 

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə iştirak ediblər. 

“Star” zavodunun ümumi neft emalı gücü 10 milyon ton olmaqla, müxtəlif həcmlərdə dizel yanacağı, təyyarə 

yanacağı, yüngül nafta və digər emal məhsullarını istehsal etmək imkanına malikdir. Zavod Türkiyənin təyyarə 

yanacağına olan tələbatının böyük hissəsini ödəmək iqtidarındadır. 

Azərbaycan ötən müddət ərzində təkcə təchizatçı deyil, həm də etibarlı tranzit ölkəyə çevrilib. Xəzərin şərq 

sahillərində yerləşən ölkələr beynəlxalq bazarlara öz karbohidrogen ehtiyatlarını Azərbaycan ərazisindən nəql 

edirlər. Həmçinin Rusiya şirkətləri bu ölkənin Xəzər dənizi sektorundan çıxarılan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəql etməyə üstünlük verir. Xəzərdəki ən böyük donanma da Azərbaycana 

məxsusdur. 

Azərbaycanın beynəlxalq bazarlarda iştirakının genişləndirilməsi ölkənin qüdrətini daha da artırır. 

2020-ci ildə “Qarabağ” yatağı isə müstəqilliyimiz dövründə kəşf edilmiş ilk neft yatağı olaraq tarixə düşüb. 

Yatağın ilkin qiymətləndirilmiş geoloji ehtiyatları 60 milyon ton neftdən artıqdır. 

2021-ci il yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər 

dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi 

haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq arenadakı nüfuzu yüksəlmiş, dünyada və beynəlxalq arenada özünü 

etibarlı tərəfdaş və dost kimi təsdiq edə bilmişdir.  
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“Əsrin Müqaviləsi” 

 

2004-cü il sentyabrın 20-də «Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və 

«Günəşli» yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə 6 ölkəni təmsil edən dünyanın tanınmış 10 xarici neft 

şirkətləri arasında Sazişin imzalanmasının 10-cu ildönümü tamam oldu. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanmış və «Əsrin 

müqaviləsi» adı ilə bütün dünyada tanınmış bu Saziş Heydər Əliyevin neft strategiyasının şanlı səhifəsini açdı. 

1994-cü ilin sentyabrın 20-si yeni Azərbaycanın inkişafında tarixi, mühüm bir gün oldu. Ümummilli 

liderimiz bu günü yüksək qiymətləndirərək demişdir: «Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan 

Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu, Azərbaycanın tam müstəqil dövlət olduğunu, 

xalqımızın öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz müqaviləni 

imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında 

əlaqələr yaradır, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına, azad bazar iqtisadiyyatına qoşulması üçün 

əsas yaradırıq». 

1995-ci il yanvarın 24-də Bakının ən yaraşıqlı binaların birində - Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 

möhtəşəm salonunda neft müqaviləsini həyata keçirən Rəhbər Komitənin ilk iclası öz işinə başladı. İclasda 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev iştirak etdi və konsorsiuma daxil olan neft şirkətlərinin 

nümayəndələrini müqavilənin əməli surətdə həyata keçirilməsinə bağlanması münasibətilə ürəkdən təbrik etdi 

və hamıya uğurlar arzuladı. 

Müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan ilk dəfə Qərbin iri neft şirkətləri ilə belə böyük miqyasda Saziş 

imzalamaqla Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın əsasını yaratdı, xarici investorların Azərbaycana axınını 

sürətləndirdi və Azərbaycanda yeni neft-qaz kontraktlarının bağlanmasına güclü təkan verdi. 

Hal-hazırda imzalanmış 23 beynəlxalq neft müqaviləsi çərçivəsində müştərək görülən işlər Azərbaycana 

mütərəqqi texnologiyaların gətirilməsi, neft sənayesinin infrastrukturunun yenidən qurulması, nəqliyyat və 

xidmət sahələrinin inkişafı, yüksək peşəkar milli kadrların hazırlanması və minlərlə yeni iş yerlərinin açılması 

üçün geniş imkanlar açmışdır. 

1997-ci il noyabrın 12-də Çıraq-1 platformasında «Əsrin müqaviləsi» üzrə ilkin neftin hasilatına 

başlanması münasibətilə təntənəli mərasim keçirildi. 

Həmin gün səhər xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev vertolyotla Xəzər dənizindəki «Çıraq-l» 

platformasına gəldi və bu hədisə üçün xüsusi olaraq hazırlanmış və neftlə doldurulmuş qurğudakı rəmzi sürgünü 

açdı. Neftçilərimizin köhnə və xoş bir ənənəsinə uyğun olaraq, Heydər Əliyev bu neftdən üzünə sürtdü. 

Ötən illər ərzində «Əsrin müqaviləsi»nin reallaşması Azərbaycana yalnız neft sahəsində indiyədək 9 

milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayənin qoyulmasını təmin etmişdir. «Çıraq» yatağından bu günədək 225 

milyon barel (35 milyon tondan artıq) neft və 7 milyard kubmetr səmt qazı hasil olunmuşdur, bu da «Çıraq» 

yatağından neft hasilatının uğurlu icrasını əks etdirən çox mühüm bir nailiyyətdir. 2004-cü ilin avqust ayında 

«Çıraq-l» platformasından bir gündə 154 min barel neft hasil etməklə yeni bir rekord qazanılmışdır, bu da yeri-

nə yetirilmiş uğurlu qazma, suvurmanın müsbət təsiridir. Bu gün «Çıraq-l» platformasında 250 nəfər adam 

işləyir ki, onların da 85 faizi Azərbaycan vətəndaşıdır. 

Son onillik ərzində Azərbaycanda ümumi neft hasilatının vəziyyəti kökündən dəyişməyə başlamışdır və 

nəticədə neft hasilatının səviyyəsi 1993-cü ildən 2003-cü ilə qədər olan dövrdə 10 milyon tondan 15 milyon 

tonadək qalxmışdır. «Azəri-Çıraq-Günəşli» yataqlarının «İlkin neft» layihəsi çərçivəsində mühüm işlər 

görülmüşdür. Belə ki, ilkin neft və qazın sahilə nəqli üçün sualtı boru kəmərləri çəkilmiş, Səngəçalda yeni 

müasir terminal kompleksi inşa edilmişdir. 

Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəqlini təmin etmək üçün 1996-cı il yanvarın 18-də Rusiya 

Federasiyanın hökumət evində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və Rusiya Federasiyasının baş naziri Viktor 

Çernomırdin Azərbaycanın «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» dəniz yataqlarından çıxarılacaq ilkin neftin Rusiya 
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ərazisi vasitəsilə nəql edilməsi haqqında ikitərəfli saziş imzaladılar. Bunun nəticəsində Bakı-Novorossiysk 

Şimal İxrac Boru neft kəməri tezliklə bərpa edilərək 1997-ci ildə istifadəyə verildi.  

Bu müddət ərzində Şimal İxrac Boru Kəməri sistemi vasitəsilə təxminən 17 milyon ton Azərbaycan nefti 

Novorossiysk limanından dünya bazarına çıxarılmışdır. Azərbaycanda 231 kilometr uzunluğunda boru 

kəmərindən və həmçinin nasos, neftvurma və nəzarət-ölçü stansiyalarından ibarət Şimal İxrac Boru Kəməri heç 

bir iş günü itirilmədən işləməkdədir.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yaratdığı yeni neft strategiyasının inkişafında və «Şərq-Qərb» 

enerji dəhlizinin gerçəkləşməsində Bakı-Supsa neft kəmərinin inşası mühüm yer tutur. 

1999-cu il aprelin 17-də Gürcüstanda ilkin Xəzər neftinin Qərb istiqamətində nəqli üçün Bakı-Supsa ixrac 

boru kəmərinin, Supsa yerüstü terminalının rəsmi açılışına həsr edilmiş təntənəli mərasim keçirildi. Xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyev, Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze, Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma 

Azərbaycan-Gürcüstan dostluğunun və əməkdaşlığının inkişafında yeni mühüm mərhələ olan, onların 

müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edən, ölkələrimizin dünya iqtisadiyyatı ilə 

inteqrasiyasının daha da genişləndiyini göstərən bu həqiqətən tarixi hadisədə iştirak etdilər və ilkin Azərbaycan 

neftinin nəqli və tankerə doldurulması üçün buraxılış qurğusunu işə saldılar. 

Ötən illər ərzində Bakı-Supsa Qərb İxrac Boru neft kəməri vasitəsi ilə 31 milyon tondan artıq Azərbaycan 

nefti uğurla nəql edilərək dünya bazarına çatdırılmışdır. Bakıdan Supsayadək 830 kilometr uzunluğunda və 8 

obyekti olan Qərb İxrac Boru Kəməri təxminən 6 il bundan əvvəl istismara başlayandan bəri çox yaxşı iş 

icrasını nümayiş etdirmişdir. Boru kəmərinin digər mühüm nailiyyəti isə budur ki, hazırda onun işçi heyəti 

yalnız Azərbaycan və Gürcüstan vətəndaşlarından ibarətdir ki, onlardan da bəziləri öz vəzifələrində xarici 

işçiləri əvəz etmişlər. Əsas nəticə isə odur ki, «Çıraq» yatağından hasil olunan Azərbaycan nefti indi artıq 

«Azəri Layt» adı altında Supsa limanından dünya bazarlarına ixrac olunur. 

«Əsrin müqaviləsi» layihəsində kəşfiyyat işlərinin tam şəkildə yerinə yetirilməsi mühüm yer tutmuşdur. 

Bu məqsədlə proqramda nəzərdə tutulan bir çox tədbirlər, o cümlədən seysmik işlərinin aparılması, tikiləcək 

platformaların, sualtı boru kəmərlərinin, eləcə də qurğuların yerlərini müəyyən etmək üçün tədqiqatların 

aparılması, ətraf mühitin vəziyyətinin və ekoloji şəraitin öyrənilməsi və s. işlər görülmüşdür. 

Bu işlərin sırasında «Dədə Qorqud» yarımdalma qazma qurğusunda bərpa işlərinin başa çatması və 1996-

cı il avqustun 24-də qurğunun işə salınması münasibətilə təntənəli mərasimin keçirilməsi tarixi hadisəyə 

çevrilmişdir. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bu nəhəng qazma qurğusu ilə tanış olduqdan sonra fəxri 

qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı: «... Bu qurğuya bu gün xalqımız üçün əziz və müqəddəs «Dədə Qorqud» 

adı verilir. Qurğuya uzun ömür, uğurlu yol arzulayıram. Bu qurğunu bərpa edib müasir səviyyəyə çatdıranlara 

təşəkkür edirəm...». 

Yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinin mühüm bir hissəsi Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunun dərin su qatlarında yerləşən zəngin neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatının və qazma işlərinin 

sürətləndirilməsi idi. Bunu nəzərə alaraq, «Dədə Qorqud» qazma qurğusunun bərpasından sonra tezliklə tam 

modernləşmiş «İstiqlal» üzən yarımdalma qazma qurğusu (1998-ci il), yeni özüqalxan «Qurtuluş» qazma 

qurğusu (2000-ci il) və 2002-ci ildə Xəzərin istənilən dərinliyini fəth etməyə qadir olan Heydər Əliyev adını 

daşıyan ən müasir, ən əzəmətli qurğunun istismara verilməsi Azərbaycan neft sənayesinin böyük uğurlarından 

hesab etmək olar. 

2001-ci il avqustun 30-da Prezident sarayında xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin iştirakı ilə 

«Azəri-Çıraq-Günəşli» yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsinin birinci mərhələsinin qətnaməsinin imzalanması 

mərasimi keçirildi. «Faza-l» müqavilə sahəsinin mərkəzi hissəsinə yönəldilmişdir və 48 quyu ağzına malik 

hasilat, qazma və yaşayış platformasının tikintisini, quraşdırılmasını, ona birləşdiriləcək qaz-kompressor və 

suvurma platformasının tikintisini, quraşdırılmasını, Səngəçal terminalının genişləndirilməsini, dənizdəki 

platformadan Səngəçaladək neft boru kəmərini əhatə edir. 

Hal-hazırda «Mərkəzi Azəri» platformasının dayaq bloku, payalar və dayaq tavası quraşdırılıb, üst 

modullarının hazırlanması tamamlanıb və sınaqdan sonra onların dənizə yola salınması bu ilin sentyabr ayında 

gözlənilir. Kompressor və Suvurma Platformasının dayaq bloku «Azəri» yatağındakı daimi yerində 
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quraşdırılmaq üçün bu ilin iyulun 31-də Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər zavodunun tikinti quraşdırma 

sahəsindən dənizə yola salınmışdır. Avqustun 1-də qurğu yerinə çatmış, uğurla gəmidən suya endirilmişdir və 

hazırda dəniz dibində quraşdırılmaqdadır. Bu dayaq bloku Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 

tikinti infrastrukturundan istifadə olunmaqla bütövlüklə ölkə daxilində inşa olunmuşdur. Bu «Mərkəzi Azəri» 

platformasının dayaq blokundan sonra Xəzər dənizində quraşdırılacaq ikinci ən böyük qurğudur. Dayaq 

blokunun hər birinin uzunluğu 128 metr olan 12 payası var ki, onların ümumi çəkisi 6120 tondur. Dayaq 

blokunun özünün isə ümumi çəkisi ponton çənləri ilə birlikdə 13250 tondur, hündürlüyü 143 metrdir və onun 

quraşdırıldığı yerdə suyun dərinliyi 128 metrdir.  

«Mərkəzi Azəri» platformasından ilk neft hasilatı ilə əlaqədar 187 kilometrlik uzunluğunda sualtı 

düymlük neft kəməri sahilədək inşa olunub, 28 düymlük qaz kəmərinin tikilməsi uğurla tam başa çatmışdır. 

«Faza-1» layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində «Mərkəzi Azəri» platformasından maksimum orta illik 

hasilat 18,7 milyon ton neft səviyyəsində olacaqdır, və beləliklə Azəri-Çıraq yataqlarından illik hasilatın hazırkı 

6 milyon ton səviyyəsindən 24-25 milyon tonadək artırılmasına imkan verəcəkdir. 

Layihə üzrə bütün tikinti sahələrindəki işlərdə hazırda 9500-dən artıq yerli Azərbaycan vətəndaşı çalışır 

ki, bu da layihənin başlanğıcında Azərbaycan vətəndaşlarının işə cəlb olunması üzrə planlaşdırılmış rəqəmdən 

çoxdur. 

«Azəri» yatağının işlənməsi Qərb və Şərq platformalarının inşası ilə tamamlanacaq. 2002-ci ilin 

sentyabrın 18-də «Azəri» yatağının qərb və şərq hissələrinin işlənməsini nəzərdə tutan «Faza-2» layihəsinə 

sanksiya verilmişdir. «Qərbi Azəri»də öncə qazma proqramı hazırda 6 quyudan ibarətdir, bunların 5-i hasilat, 1-

i isə şlamların yenidən laya vurulması quyusudur. Quyuların layihə dərinliyi 3900 metrdən 4500 metrə qədərdir. 

«Şərqi Azəri»dəki ilk dörd öncə qazma quyusunun uğurla tamamlanmasından sonra, bu ilin iyul ayında «Qərbi 

Azəri» öncə qazma proqramına 

başlanmışdır. İlk neftin «Qərb 

Azəri»dən 2006-cı ilin 2-ci 

rübündə, «Şərq Azəri»dən isə 

2007-ci ilin 2-ci rübündə hasil 

ediləcəyi gözlənilir. Bu 

layihənin gerçəkləşməsi neft 

hasilatının 2007-2008-ci illər-də 

40 milyon tonadək artırılmasını 

təmin edəcək. 

«Azəri-Çıraq-Günəşli» 

yataqlarının tammiqyaslı 

işlənilməsinin üçüncü mərhələsi 

(Faza-3) «Günəşli» yatağının 

dərinlikdə yerləşən hissəsinin 

işlənməsini və «Çıraq» 

yatağının qərb hissəsindəki ehtiyatları əhatə edir və sonuncu əsas işlənmə mərhələsidir. «Faza-3» layihəsinin 

sanksiyalaşdırılması hazırda 2004-cü ilin sentyabr ayında gözlənilir ki, nəzərdə tutulmuş iş proqramına əsasən 

ilk neftin əldə olunması 2008-ci ilin ortalarında gözlənilir. Son nəticədə «Faza-3» layihəsinin işlənməsi 

ümumilikdə «Azəri-Çıraq-Günəşli» yataqlarından gündəlik 1 milyon bareldən (ildə 50 milyon ton) artıq neft 

çıxarılmasına imkan yaradacaq. 

Səngəçalda inşa edilmiş terminal dünyada bu qəbildən olan ən böyük terminallardan biri olacaq. Bu 

terminalın genişləndirilməsi ilə bağlı inşaat işləri 2002-ci ilin yanvar ayında başlanmış və başa çatdıqdan sonra 

terminal 540 hektar sahəni tutacaq, gün ərzində isə burada 1,2 milyon barel xam neftin saxlanılmasına və 

texniki emal olunmasına imkan yaranacaq. Hal-hazırda nəzərdə tutulmuş işlər 94 faiz yerinə yetirilib və neft 

çənlərinin hamısı bu ilin sonunadək istifadə üçün hazır olacaqdır. 
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Yeni neft strategiyasının ən mühüm tərkib hissələrindən biri «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» ixrac boru kəmərinin 

çəkilişi ideyasının meydana qoyulması və onun reallığa çevrilməsidir. Bu layihə Şərq-Qərb enerji dəhlizinin 

əsasım təşkil edir və XXI əsrdə Azərbaycanda həyata keçirilən ən böyük layihələrdən biridir. 

Bu layihənin də baş memarı, onun bünövrəsini qoyan, həyata keçirilməsinə şəxsən rəhbərlik edən Heydər 

Əliyev olmuşdur. 

1998-ci ildə Heydər Əliyev Ankarada Türkiyə və Gürcüstanın Prezidentləri ilə «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» 

əsas ixrac boru kəmərinin inşa edilməsi haqqında ilk Bəyannamə imzaladılar. Aparılan tədqiqatlar və danışıqlar 

1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü zamanı Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Prezidentləri 

tərəfindən xam neftin «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» Əsas İxrac Boru Kəməri vasitəsilə nəql edil-məsinə dair 

hökumətlərarası sazişin imzalanmağına imkan verdi. Heydər Əliyev gördüyü siyasi və diplomatik tədbirlər və 

səylər nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin şahidliyi ilə Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan və 

Türkiyə Prezidentləri tərəfindən bu layihənin dəstəklənməsi haqqında və qısa bir müddət ərzində həyata 

keçirilməsinə yönəlmiş İstanbul Bəyannaməsinin imzalanmasına nail oldu. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu il dekabrın 29-da imzaladığı Fərman ilə 

karbohidrogen gəlirlərinin səmərəli idarə edilməsi, nəsillərarası ədalətli bölgünün təmin olunması və həmin 

vəsaitlərin prioritet sahələrin inkişafına yönəldilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 

yaradılıb. Qısa müddət ərzində dünyanın ən şəffaf fondlarından birinə çevrilən Dövlət Neft Fondu vəsaitlərin 

səmərəli və şəffaf idarə olunması sayəsində hazırkı və gələcək nəsillər üçün uzunmüddətli maliyyə gəlirliliyini 

təmin edir. 

Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyev «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» 

Əsas İxrac Boru Kəmərinin tikintisi və istismara verilməsi tədbirləri haqqında» 29 dekabr 1999-cu il tarixli 

Sərəncamı imzalamış və layihənin həyata keçirilməsi üçün bir sıra mühüm tədbirlərin görülməsini qərara 

almışdır. 

2002-ci ilin avqustun 1-də London şəhərində Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə kəmərin tikilməsi və 

gələcəkdə onu istismar etmək üçün «BTC Co» şirkəti təsis edildi. Həmin ilin sentyabrın 18-də isə üç ölkənin 

Prezidentləri və ABŞ-ın energetika üzrə naziri cənab Spenser Abrahamsın iştirakı ilə Səngəçal terminalında 

«Bakı-Tbilisi-Ceyhan» neft boru kəmərinin təməli qoyuldu və tikintisinə start verildi. 

«Bakı-Tbilisi-Ceyhan» neft kəməri dünyada analoqu olmayan mühəndis qurğusudur. Ümumi uzunluğu 

1762 kilometr olan kəmərin 443 kilometri Azərbaycan, 249 kilometri Gürcüstan, 1070 kilometri isə Türkiyədən 

keçir.  

Şərq-Qərb enerji dəhlizi və onun ən mühüm elementlərindən biri olan «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» boru kəməri 

zamanın tələbi, dünya iqtisadiyyatının vacib bir hissəsi, tranzit ölkələrin iqtisadi inkişafının və enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasının ayrılmaz amilidir. Müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyasının 

yaradıcısı, «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» ixrac neft boru kəmərinin əsl memarı olan Heydər Əliyevin bu layihənin 

gerçəklənməsində əvəzsiz xidmətlərini qiymətləndirərək «Bakı-Tbilisi-Ceyhan» ixrac neft boru kəmərinə 

Heydər Əliyevin adı verilmişdir və bununla bu kəmər Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında əbədi 

qardaşlıq simvoluna çevrilmişdir. 

2005-ci il mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi keçirilib, 2006-cı ildə Türkiyənin Ceyhan limanından Azərbaycan 

neftinin nəqlinə başlanılıb. 

Ümumilikdə, Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən dünya bazarlarına çıxarılması üçün Yer planetinin 

ekvatorunun uzunluğunun 1/10-i həddində neft kəmərləri tikilib: Bakı-Novorossiysk (1330 kilometr), Bakı-

Supsa (833 kilometr) və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri (1768 kilometr). 

Azərbaycan ötən müddət ərzində təkcə təchizatçı deyil, həm də etibarlı tranzit ölkəyə çevrilib. Xəzərin 

şərq sahillərində yerləşən ölkələr beynəlxalq bazarlara öz karbohidrogen ehtiyatlarını Azərbaycan ərazisindən 

nəql edirlər. Həmçinin Rusiya şirkətləri bu ölkənin Xəzər dənizi sektorundan çıxarılan nefti Bakı-Tbilisi-

Ceyhan vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəql etməyə üstünlük verir. Xəzərdəki ən böyük donanma da 

Azərbaycana məxsusdur. 
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2011-ci ildə Azərbaycan və Avropa Komissiyası arasında Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi üzrə Birgə 

Bəyannamə imzalanıb və bu, həmin layihənin icrasının başlanğıc mərhələsi olub. 

“Şahdəniz” yatağının ikinci mərhələsinin işlənilməsi üçün konsorsium üzvləri 2013-cü il dekabrın 17-də 

Bakıda növbəti tarixi qərara imza atıblar. İmzalanma mərasimi Heydər Əliyev Mərkəzində müxtəlif ölkələrin 

rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. 2021-ci il noyabr ayının sonuna “Şahdəniz” yatağının 

işlənilməsinin 2-ci mərhələsinə yekun investisiya qərarından öncə çəkilmiş xərclər daxil olmaqla təqribən 21 

milyard ABŞ dolları vəsait xərclənib. 

Cənub Qaz Dəhlizi ideyası Azərbaycanın iradəsi və liderliyi sayəsində reallığa çevrilməyə başlayıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü il oktyabrın 29-da imzaladığı Sərəncam 

ilə “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın mənafeyini qorumaq və layihə iştirakçılarına 

dövlət dəstəyinin təmin edilməsi məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. 

2014-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin iyirmi illiyində Səngəçalda Cənub-Şərqi Avropa 

ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının, nazirlərinin və beynəlxalq şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin təməlqoyma mərasimi keçirilib. 

Azərbaycan strateji əhəmiyyət daşıyan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin təşəbbüskarı, səhmdarı və ev 

sahibinə çevrilib. Bu təşəbbüsə ilk olaraq Türkiyə və Gürcüstan, sonrakı dövrdə İtaliya, Yunanıstan, 

Bolqarıstan, Albaniya qoşulub. Hazırda yeni və potensial tərəfdaşlar arasında Bosniya və Herseqovina, 

Xorvatiya və Monteneqro da yer alıb. 

Artıq Azərbaycan hasil etdiyi qazı qonşu dövlətlərə ixrac edir və Avropa bazarına ixraca başlamaq üçün 

yeni kəmərlər tikilib: 

- 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri) istifadəyə verilib və 

“Şahdəniz” yatağının birinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz Gürcüstan, Türkiyə və Yunanıstana ixrac 

edilməyə başlanıb; 

- 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Baş 

Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşəbbüsü ilə İstanbulda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında TANAP (Trans-

Anadolu təbii qaz boru kəməri) layihəsinə imza atılıb; 

- 2013-cü ildə “Şahdəniz” konsorsiumu TANAP kəməri ilə daşınacaq Azərbaycan qazının Avropa 

bazarına çatdırılması üçün Türkiyə sərhədini İtaliyanın cənubuna birləşdirən TAP (Trans-Adriatik təbii qaz boru 

kəməri) layihəsini seçib və kəmərin tikintisi 2020-ci ildə başa çatdırılıb. 

Bu layihələr “Şahdəniz” yatağını İtaliyanın cənubuna birləşdirməklə “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin 

reallaşmasına imkan verib. 

2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının 

və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında yeni 

Saziş imzalanıb. Bununla da, “Azəri-Çıraq-Günəşli” nəhəng neft yataqları blokunun işlənilməsində yeni dövr 

başlanıb. Sazişi Azərbaycan hökumətinin, SOCAR-ın, BP, “Chevron”, IMPEX, “Statoil”, “ExxonMobil”, “TP”, 

ITOCHU və “ONGC Videsh” şirkətlərinin rəsmiləri imzalayıblar. Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında yenidən 

işlənmiş və 2049-cu ilin sonunadək uzadılmış sazişə əsasən, BP fəaliyyətini layihənin operatoru kimi davam 

etdirir, SOCAR-ın payı 11 faizdən 25 faizə artırılır, mənfəət neftinin isə 75 faizi Azərbaycana qalır. Bu Sazişin 

ardınca 2019-cu ildə “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokunun müqavilə ərazisində əlavə bir hasilat 

platformasının tikintisi üzrə razılaşma əldə olunub. 

“Yeni əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycanın neft strategiyasının yeni mərhələsinin əsası 

qoyulub. Bu, müasir Azərbaycan tarixində yeni eranın başlanması, ölkənin siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyinə 

əlavə təminat, yeni investisiya qoyuluşu, ÜDM-in artımı, yeni iş yerləri və sosial rifahın yaxşılaşdırılması 

deməkdir. 

2018-ci il mayın 29-da Səngəçal terminalında rəsmi açılış mərasimi keçirilən Cənub Qaz Dəhlizinin 

önəmli hissəsi olan TANAP enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün əvəzolunmaz infrastruktur layihəsidir. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin əsas elementlərindən biri olan Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

genişləndirilməsi başa çatdıqdan sonra, 2018-ci il iyunun 30-dan “Şahdəniz-2” çərçivəsində Türkiyəyə 

kommersiya təyinatlı qaz həcmlərinin nəqlinə başlanılıb. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 43 

2018-ci il iyunun 12-də Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP kəmərinin istifadəyə verilməsi 

münasibətilə təntənəli mərasim keçirilib. 

2018-ci il oktyabrın 18-də Türkiyənin İzmir şəhərində “Star” neft emalı zavodunun açılış mərasimi 

keçirilib. Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə iştirak 

ediblər. “Star” zavodunun ümumi neft emalı gücü 10 milyon ton olmaqla, müxtəlif həcmlərdə dizel yanacağı, 

təyyarə yanacağı, yüngül nafta və digər emal məhsullarını istehsal etmək imkanına malikdir. Zavod Türkiyənin 

təyyarə yanacağına olan tələbatının böyük hissəsini ödəmək iqtidarındadır. 

2019-cu il noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP-ın Avropa ilə 

birləşən hissəsinin rəsmi açılışı olub və bununla da onun tikintisi tamamlanıb. 

Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən TAP kəməri ilə 2020-ci il dekabrın 31-dən etibarən 

kommersiya təbii qazının nəqlinə başlanılıb. Beləliklə, Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatlarının Türkiyə və 

Avropa bazarlarına qısa və təhlükəsiz yolla, şaxələndirilmiş formada çatdırılmasına nail olunub. 

2020-ci ildə “Qarabağ” yatağı isə müstəqilliyimiz dövründə kəşf edilmiş ilk neft yatağı olaraq tarixə 

düşüb. Yatağın ilkin qiymətləndirilmiş geoloji ehtiyatları 60 milyon ton neftdən artıqdır. 

2021-ci ilədək xarici neft şirkətləri ilə “Hasilatın pay bölgüsü” tipli 37 saziş imzalanıb. 

2021-ci il yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər 

dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi 

haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 

2022-ci ilin əvvəlinədək “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokunun işlənilməsinə 41milyard ABŞ dollarına 

yaxın sərmayə qoyulub və bu blok üzrə 546 milyon ton neft hasil edilib, 49 milyard kubmetrdən artıq səmt qazı 

hasil olunaraq Azərbaycan hökumətinə verilib. 

Azərbaycanın təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir. Proqnozlaşdırılan ehtiyatlar isə 3 trilyon 

kubmetr civarındadır. Yalnız “Ümid” yatağının potensialı 200 milyard kubmetrdən çoxdur. Bu isə qarşıdakı 100 

ildə də Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının etibarlı təchizatçısı kimi tanınmasına imkan verir. 

“Şahdəniz”, “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihələrinin operatoru olan BP ilə icrasına başlanan “D 230” bloku 

və “Şəfəq- Asiman” qaz yatağının işlənilməsi üzərində işlər davam etdirilir. 2023-cü ildən “Total” şirkətinin 

operator olduğu 300 milyard kubmetrdən artıq qaz potensialı olan “Abşeron” yatağından qaz hasilatına 

başlanılacaq. 

Azərbaycanın enerji sahəsində məqsədyönlü fəaliyyəti onu regional enerji mərkəzinə çevirmişdir. 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat: 

https://president.az/az/pages/view/azerbaijan/contract 

Əsrin müqaviləsi. 10 il. Bakı, 2004, səh. 2-21.  
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Xronologiya 

 

20 sentyabr, 1994-cü il. Azəri-Çıraq-dərinsulu Günəşli yataqları (AÇG) ilə bağlı Hasilatın Pay Bölgüsü 

Sazişi (HPBS) imzalanmışdır. 

12 dekabr, 1994-cü il. AÇG yatağı üzrə HPBS Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunaraq qanun 

qüvvəsi almışdır. 

24 fevral, 1995-ci il. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) təsis edilmişdir. 

9 oktyabr, 1995-ci il. Rəhbər Komitə İlkin Neft Layihəsi və ilkin neft ixracı marşrutunun iki variantını - 

Rusiyadan keçən şimal marşrutunu və Gürcüstandan keçən Qərb marşrutunu təsdiq etmişdir. 

18 yanvar, 1996-cı il. Azərbaycan və Rusiya Federasiyası hökumətləri Azərbaycan neftinin Bakı-

Novorossiysk boru kəməri ilə nəqli barədə Hökumətlərarası Saziş imzalamışlar. 

8 mart, 1996-cı il. Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri Azərbaycan neftinin Bakı-Supsa boru kəməri 

ilə nəqli barədə Hökumətlərarası Saziş imzalamışlar. 

5 sentyabr, 1997-ci il. Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ixrac boru kəmərinə aid işlərin hazırlanması üçün 

Azərbaycan işçi qrupu təsis edilmişdir. 

12 noyabr, 1997-ci il. Səngəçal terminalı açılmış, Çıraq-1 platformasından ilk neftin hasil edilmişdir. 

24 mart, 1998-ci il. AÇG yataqlarından hasil edilmiş birinci neft Novorossiyskə yola salınmışdır. 

15 may, 1998-ci il. İstanbulda 3 dövlətin qarşılıqlı anlaşma barədə imzaladığı memorandum BTC boru 

kəməri layihəsinin sənədləri üzrə danışıqların başlanğıcını qoymuşdur. 

29 oktyabr, 1998-ci il. BTC əsas ixrac boru kəmərini dəstəkləyən Ankara Deklarasiyası imzalanmışdır. 

12 dekabr, 1998-ci il. Qərb İxrac Boru Kəməri marşrutu (QİBK) əməliyyatlara başlamışdır. 

8 aprel, 1999-cu il. Birinci neft Supsa terminalına nəql edilmişdir. 

13 aprel, 1999-cu il. Azərbaycan və Türkiyə arasında Bakı-Ceyhan layihəsi üzrə danışıqların başa 

çatdırılması barədə İstanbul protokolu imzalanmışdır. 

İyun, 1999-cu il. BP şirkəti AÇG yataqlarının əməliyyatçısı olmuşdur. 

13 iyul, 1999-cu il. İlk bir milyon barel neft tankerlərə doldurularaq yola salınmışdır. 

18 noyabr, 1999-cu il. BTC üzrə Hökumətlərarası Saziş və Tranzit Əraziyə Malik ölkə Hökumətləri ilə 

Sazişlər (TƏMÖHS) Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən imzalanmışdır. 

26 may, 31 may və 21 iyun, 2000-ci il. BTC üzrə Hökumətlərarası Sazişlər Azərbaycan, Türkiyə və 

Gürcüstan parlamentləri tərəfindən ratifikasiya edilmişldir. 

Oktyabr, 2000-ci il - iyun, 2001-ci il. BTC layihəsi üzrə ilkin mühəndislik işləri aparılmışdır. 

May, 2001-ci il. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri layihəsi üzrə 

hökumətlərarası sazişi ratifikasiya etmişdir. 

İyul, 2001 - avqust, 2002-ci illər. BTC layihəsi üzrə müfəssəl mühəndis layihə işləri aparılmışdır. 

30 avqust, 2001-ci il AÇG Faza 1 layihəsinə sanksiya verilmişdir. 

29 sentyabr, 2001-ci il Gürcüstan və Azərbaycan hökumətləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Layihəsi üzrə 

Hökumətlərarası Sazişləri və Tranzit Əraziyə Malik Ölkə Hökumətləri ilə Sazişləri imzalamışlar. 

May, 2002-ci il. Türkiyə parlamenti Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Layihəsi üzrə Türkiyə və Azərbaycan 

arasında bağlanmış Hökumətlərarası Sazişi ratifikasiya etmişdir. 

İyun, 2002-ci il. BTC üzrə sərmayədar şirkətlərin tərkibi müəyyən edilmişdir. 

1 avqust, 2002-ci il. BTC Co. Şirkəti yaradılmışdır. 

18 sentyabr, 2002-ci il. AÇG Faza 2 və BTC layihələrinə sanksiya verilmişdir. 

Oktyabr, 2002-ci il. BTC layihəsi üzrə Ətraf Mühit və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi 

(ƏMSSTQ) sənədi Azərbaycan və Türkiyə Hökuməti tərəfindən təsdiq olunmuşdur.  

30 noyabr, 2002-ci il. BTC layihəsi üzrə ƏMSSTQ sənədi Gürcüstan Hökuməti tərəfindən təsdiq 

olunmuşdur. 

Dekabr, 2002-ci il. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri layihəsi üzrə ƏMSSTQ sənədi Gürcüstan hökuməti 

tərəfindən təsdiq olunmuşdur. 
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Yanvar, 2003-cü il. BTC obyektlərinin tikintisinə başlanmışdır. 

Mart-aprel, 2003-cü il. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə BTC boru kəmərinin dəhlizi üçün 

torpaqların ayrılması prosesi başa çatmışdır. 

Aprel, 2003-cü il. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə BTC boru kəmərinin tikintisinə başlanmışdır.  

25 iyul, 2003-cü il. Səngəçal terminalında BTC boru xəttinin ilk borusu torpağa basdırılmışdır. 

Noyabr, 2003-cü il. Dünya Bankı Qrupunun üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı BTC boru xəttinin tikinti layihəsinə maliyyə xətləri ayırmaq barədə qərar qəbul 

etmişdir.  

3 fevral, 2004-cü il. BTC tərəfdaşları dünyanın 25-dən yuxarı aparıcı bankı və kredit təşkilatının iştirakı 

ilə boru xəttinin tikintisinin maliyyələşdirilməsinə dair sənədlər paketini imzalamışlar. 

3 fevral 2004-cü il. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar sənədlərin 

imzalanması mərasimi olmuşdur. 

21 sentyabr 2004-cü il. “Əsrin müqaviləsi”nin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasim 

keçirilmişdir. 

18 oktyabr 2004-cü il. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Neft Kəmərinin Azərbaycan 

və Gürcüstan ərazilərindən keçən hissəsinin birləşdirilməsi mərasimi keçirilmişdir. 

22 noyabr 2004-cü il. Əfsanəvi Neft Daşlarının 55 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim 

keçirilmişdir. 

18 fevral 2005-ci il. "Mərkəzi Azəri" platformasından ilk neftin alınmasına həsr olunmuş təntənəli 

mərasim. keçirilmişdir. 

25 may 2005-ci il. Səngaçalda Xəzər Enerji Mərkəzinin açılışı olmuşdur. 

25 may 2005-ci il. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin Azərbaycan 

hissəsinin istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir. 

7 iyun 2005-ci il. "Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neft Kimyası-2005" XII beynəlxalq sərgi və 

konfransının açılış mərasimi olmuşdur.  

20 iyun 2005-ci il. Bakıda kompressiya və suvurma platformasının təqdimatı olmuşdur. 

12 oktyabr 2005-ci il. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin Gürcüstan 

hissəsinin istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir.  

22 mart 2006-cı il. "Şahdəniz" qaz ixracı layihəsi üzrə tikilən TPG-500 özüqalxan platformasının 

inşasının başa çatmasına həsr olunmuş mərasim. keçirilmişdir. 

13 iyul 2006-cı il. Heydər Əliyev Adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təntənəli açılış 

mərasimi keçirilmişdir.  

3 iyul 2007-ci il. “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

marşrutu üzrə Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri ilə Türkiyə sərhədlərini aşaraq, qardaş ölkənin qaz kəmərləri 

sisteminə daxil olmuşdur. 

18 noyabr 2007-ci il. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə-Yunanıstan qaz kəmərinin açılış 

mərasimində iştirak etmişdir.  

3 iyun 2008-ci il. Bakıda XV Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransı 

keçirilmişdir. 

14 noyabr 2008-ci il. Bakıda IV Enerji Sammiti keçirilmişdir.  

27 yanvar 2009-cu il. Budapeştdə NABUKKO layihəsinə dair enerji sammiti keçirilmişdir. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirak etmişdir.  

15 sentyabr 2009-cu il. “Əsrin müqaviləsi”nin 15-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasim 

keçirilmişdir. 

5 noyabr 2009-cu il. Əfsanəvi Neft Daşlarının 60 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim 

keçirilmişdir. 

5 fevral 2010-cu il. Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransının “Təbii sərvətlərin 

təhlükəsizliyi və dəyişən qlobal güc” mövzusunda müzakirələrində iştirak etmişdir.  
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24 noyabr 2010-cu il. Prezident İlham Əliyev Xəzər dənizində “Ümid” qaz yatağının açılması 

münasibətilə Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi ilə görüşmüşdür.  

13 Yanvar 2011-ci il. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa 

Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozu "Cənubi qaz dəhlizi haqqında Birgə Bəyannamə"ni imzalamışlar. 

25 oktyabr 2011-ci il. Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan İzmir 

şəhərində AYPE-T zavodunun açılış, Heydər Əliyev adına Peşə Təhsili Liseyinin və "Petkim" şirkətinin "Star" 

neft emalı zavodunun təməlqoyma mərasimlərində iştirak etmişlər. 

 

26 iyun 2012-ci il. Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) layihəsi üzrə saziş İstanbulda imzalanmışdır. 

Sazişi Türkiyənin Enerji və Təbii sərvətlər naziri Taner Yıldız və ARDNŞ sədri Rövnəq Abdullayev 

imzalayıblar. 

20 noyabr 2012-ci il. Azərbaycan Milli Məclisi Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) layihəsi ilə bağlı 

iki sazişi təsdiqləmişdir. 

28 iyun 2013-cü il. “Şahdəniz” konsorsiumu “Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində hasil olunacaq qazın 

Yunanıstan, İtaliya və Cənub-Şərqi Avropadakı istehlakçılara çatdırılması üçün Trans-Adriatik Boru Kəmərinin 

(TAP) seçildiyini elan etmişdir. 

17 dekabr 2013-cü il. Bakıda “Şahdəniz-2” üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması mərasimi 

olmuşdur.  

20 sentyabr 2014-cü il. Bakıda “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə həsr edilmiş təntənəli mərasim və 

Səngəçal terminalında “Cənub” Qaz Dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş keçirilmişdsir. 

17 mart 2015-ci il  Qarsda Trans-Anadolu təbii qaz boru kəmərinin təməlatma mərasimi keçirilmişdir. 

17 may 2016-cı il. Yunanıstanın Saloniki şəhərində Trans-Adriatik boru kəməri - TAP-ın təməli 

qoyulmuşdur. 

3 iyul 2017-ci il. “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

marşrutu üzrə Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri ilə Türkiyə sərhədlərini aşaraq, qardaş ölkənin qaz kəmərləri 

sisteminə daxil olmuşdur. 

14 sentyabr 2017-ci il.  Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və 

“Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında 

yeni Saziş imzalanmışdır.  

29 may 2018-ci il. Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin önəmli hissəsi olan Trans-Anadolu qaz 

kəməri (TANAP)  layihəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. 

12 iyun 2018-ci il. Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP - Trans-Anadolu qaz kəmərinin istifadəyə 

verilməsi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir. 

18 oktyabr 2018-ci il. Türkiyənin İzmir şəhərində “Star” neft emalı zavodunun açılış mərasimi keçirilib. 

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə iştirak ediblər.  

31dekabr 2020-ci il. Azərbaycan təbii qazını Avropaya nəql edən TAP kəməri ilə kommersiya təbii 

qazının nəqlinə başlanılıb. 

21 yanvar 2021-ci il. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər 

dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi 

haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 
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Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqli  

 

   Boru kəməri marşrutlarının əsas variantları: 

- Bakı – Qroznı – Novorossiysk (Şimal marşrutu). 

- Bakı – Tbilisi – Supsa (Qərb marşrutu). 

- Heydər Əliyev adına Bakı – Tbilisi – Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri. 

- Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz boru kəməri (Transxəzər qaz kəməri) 

- Cənub Qaz Dəhlizi - TANAP 

- Trans-Adriatik boru kəməri - TAP 
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Xarici iqtisadi əlaqələr 

 

Özünün coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan qədim zamanlardan Mərkəzi Asiyadan Avropaya gedən 

ticarət yolunun keçdiyi çox mühüm və üstün əhəmiyyətə malik ölkələrdən biri idi. Sovetlər Birliyinə 

qatılanadək xarici iqtisadi əlaqələri, demək olar ki, yalnız ticarət əməliyyatları ilə (əsasən Rusiya, Iran, 

Gürcüstan, Dağıstan və Türkmənistanla) məhdudlaşan Azərbaycanın xarici ticarəti yerli məhsulların: xam neft, 

ağ neft, pambıq, yun, ipək, mis, biyan kökü, kustar sənaye məhsulları və sairələrinin ixracından, parça, 

qalanteriya, texniki mallar kimi sənaye məhsullarının və baqqaliyyə məmulatlarının idxalından ibarət idi. 

1991-ci ildə Azərbaycan yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra xaricii iqtisadi əlaqələri 

tədricən genişlənməyə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin ilk illərində iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi, xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında da bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmışdır. SSRİ kimi 

nəhəng dövlətin dağılması nəticəsində mərkəzləşdirilmiş idarəetmə prinsipinə əsaslanaraq fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin əvvəlki iqtisadi əlaqələrinin pozulması, onların işinin zəifləməsi və ya tamamilə dayanması, ayrı-

ayrı məhsulların ixracına məhdudiyyətlərin tətbiqi, vahid qiymət siyasətinin olmaması üzündən daxili və xarici 

qiymətlər arasında kəskin fərqin yaranması və s. bu çətinlikləri doğuran əsas səbəblər olmuşdur. 

Bütün bu amillərin təsiri nəticəsində Azərbaycanın xarici ticarətinin həcmi 1992-1995-ci illərdə təxminən 

2 dəfə azalmış, xarici ticarət balansı ciddi struktur dəyişikliklərinə məruz qalmışdır. Azərbaycanda uzun illər 

boyu müşahidə olunan ixracın idxalı üstələməsi meyli idxalın ixracı üstələməsi ilə əvəz olunmuşdu. Əgər 1992-

ci ildə ixrac idxaldan 544 milyon ABŞ dolları artıq olmuşdursa, 1993-cü ildə bu fərq 96 milyon ABŞ 

dollarınadək azalmış və 1994-cü ildən başlayaraq 1999-cu ilədək, bütövlükdə xarici ticarətin həcminin ildən ilə 

artmasına baxmayaraq, idxalın həcmi ixracdan çox olmuşdur. Yalnız 2000-ci ildə əsasən xam neftin ixracının 

artaraq 5,5 milyon tona çatması ixrac-idxal saldosunu birincinin xeyrinə dəyişdirmişdir. Azərbaycanda 1995-ci 

ildə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olunduqdan sonra bütün ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına 

yönəldilmiş xarici iqtisadi siyasət formalaşmışdır. Xarici ticarətin liberallaşması, düzgün qiymət və gömrük 

siyasətinin yeridilməsi, xarici ticarətin artımına rəvac verən tədbirlərin həyata keçirilməsi 1996-cı ildən 

başlayaraq bu sahədə dönüş əldə etməyə imkan vermişdir. 2000-ci ildə 1995-ci ilə nisbətən xarici ticarətin 

həcmi 2,2 dəfə, o cümlədən ixrac 2,7 dəfə, idxal 1,8 dəfə artmışdır.  

Artıq 2001-ci ildə Azərbaycan 120-dən çox ölkəsi ilə qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığa əsaslanan ticarət 

əlaqələri qurmuşdu. Onların içərisində daha sıx ikitərəfli əlaqələr qonşu Türkiyə, Rusiya, İran, Qazaxıstan kimi 

ölkələrlə, habelə Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, İsveçrə kimi inkişaf 

etmiş ölkələrlə aparılırdı. Sonrakı mərhələdə Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya prosesinin 

güclənməsi ölkədə istehsal olunan malların dünya bazarlarına çıxarılması və idxal mallarının həcminin və 

çeşidinin genişlənməsi ilə müşahidə olunmuşdur. Bu prosesin nəticəsi kimi Azərbaycanın uzaq xarici ölkələrlə 

ticarət əlaqələri daha sürətlə armış, eyni zamanda, onun xarici ticarətində yaxın xarici ölkələrin (Müstəqil 

Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr) xüsusi çəkisini azalmışdır. 

1993-cü ildə Azərbaycanın xarici ticarətində MDB ölkələrinin xüsusi çəkisi 56 faiz olduğu halda, 2000-ci 

ildə bu rəqəm 21 faizədək azalmışdı. Müstəqilliyin ilk 10 ili ərzində xarici iqtisadi əlaqələrin coğrafi 

strukturunda olduğu kimi, onların əmtəə strukturunda da bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, əgər 1992-

1993-cü illərdə idxalın tərkibində əsasən ərzaq və digər zəruri istehlak malları üstünlük təşkil edirdisə, 1996-cı 

ildən başlayaraq xarici investisiyaların Azərbaycana axınının güclənməsi nəticəsində müxtəlif növ maşın və 

mexanizmlərin, cihaz və aparatların, avadanlıqların idxalda xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artmış və 2000-

ci ildə 40 faizə çatmışdır. 

 İxracın strukturunda həmişə olduğu kimi, Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində mühüm yer tutan 

ənənəvi məhsullar - neft və neft məhsulları, pambıq mahlıcı, tütün üstünlük təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən karbohidrogen yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə işlənməsi 

nəticəsində 1997-ci ildən başlayaraq hər il neft hasilatının artması və dünya bazarlarına çıxarılması ixracın 

strukturunda onun xüsusi çəkisini artıraraq 84 faizə çatdırmışdı.  
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Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar və iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinə investisiya qoyuluşunun 

artması artıq dünya bazarlarına daha çox həcmdə və çeşiddə yüksək keyfiyyətli metallurgiya, neft-kimya və 

kimya, maşınqayırma sənayesi, kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları çıxarmaq imkanı verir. Ticarət 

əlaqələri ilə yanaşı xarici şirkətlərlə iş birlikləri qurmaq və əməkdaşlıq etmək Azərbaycanın xarici iqtisadi 

siyasətinin öncül istiqamətlərindəndir. Zəngin yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri və iqtisadi potensialı olan 

Azərbaycanla iqtisadi-ticarət əlaqələrinin qurulmasında çox ölkə maraqlıdır. Hazırda Azərbaycanda Türkiyə, 

Rusiya, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya, Yaponiya, Rusiya, Norveç, İran və onlarla digər 

ölkələrin yüzlərlə şirkəti fəaliyyət göstərir, neft hasilatı ilə yanaşı energetika, metallurgiya, neft-kimya və kimya 

sənayesi, rabitə, aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrinin yenidən qurulmasında və məhsul istehsalında, habelə 

tikinti kompleksinin işində yaxından iştirak edirlər.  

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişafında bilavasitə onun fəal iştirakı ilə həyata keçirilməsinə 

başlanılmış Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi (Tarixi İpək Yolunun bərpası) layihəsi mühüm rol 

oynamışdır. Avropanın və Asiyanın 30-dan çox ölkəsini birləşdirən bu nəqliyyat dəhlizinin istifadəyə verilməsi, 

Azərbaycana bir tranzit ölkəsi kimi fayda verməklə yanaşı, onun iqtisadi inkişafına da müsbət təsir edir.  

. Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra Azərbaycanın regional və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri 

sürətlə inkişaf edir. Onların sırasında əsas yeri BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təsisatları tutur. Xüsusən Beynəlxalq 

Valyuta Fondu (BVF) və Dünya Bankı (DB) ilə qarşılıqlı əlaqələr yüksək səviyyədədir. Ölkədə struktur 

islahatlarının aparılmasında, makroiqtisadi sabitliyin formalaşdırılması və qorunub saxlanmasında, eləcə də 

sosial-iqtisadi sferada bir sıra problemlərin həll edilməsində beynəlxalq qurumların böyük rolu olmuşdur. DB-

nin güzəştli şərtlərlə verdiyi kreditlər aqrar sahənin inkişafına əhəmiyyətli kömək göstərir. Azərbaycan 30-a 

yaxın beynəlxalq təşkilatlarla (Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), Ümumdünya Ərzaq Proqramı, 

BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Ətraf Mühitin Qorunması üzrə Proqramı və s.) səmərəli qarşılıqlı 

münasibətlər qurmuşdur. Azərbaycan Respublikası regional qurumlarda da (Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), 

Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova ölkələrinin birliyi (GUAM), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) və s.) yaxından iştirak edir. 

2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 188 ölkəsindəki tərəfdaşları 

ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 120 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 174 ölkədən idxal olunmuşdur. 

2021-ci ildə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 35556,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ticarət 

dövriyyəsinin 23850,6 milyon dollarını və ya 67,1 faizini ölkədən ixrac olunmuş məhsulların, 11705,8 milyon 

dollarını (32,9 faizini) isə idxal məhsullarının dəyəri təşkil etmiş, nəticədə 12144,8 milyon dollar məbləğində 

müsbət saldo yaranmışdır. 2020-ci illə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 46,9 faiz, real 

ifadədə 5,0 faiz artmışdır. İxracın real artımı 17,0 faiz olmuş, idxal isə 10,0 faiz azalmışdır. 

2021-ci ildə qeyri neft-qaz məhsullarının ixracı əvvəlki illə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 47,2 faiz, real 

ifadədə 38,4 faiz artaraq 2713,4 milyon dollar təşkil etmişdir. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən ixracın 41,6 faizini İtaliyaya, 12,7 faizini Türkiyəyə, 

4,1 faizini Rusiyaya, 4,0 faizini İsrailə, 3,4 faizini Xorvatiyaya, 3,0 faizini Gürcüstana, 2,9 faizini Almaniyaya, 

2,7 faizini Hindistana, hər biri 2,6 faiz olmaqla Portuqaliya və Tunisə, 2,5 faizini İspaniyaya, 2,0 faizini 

Ukraynaya, 1,9 faizini Yunanıstana, 1,8 faizini Birləşmiş Krallığa, 1,3 faizini Belarusa, hər biri 1,2 faiz olmaqla 

İsveçrə və Çexiyaya, 1,0 faizini Kanadaya, 7,5 faizini isə digər ölkələrə göndərilmiş məhsulların dəyəri təşkil 

etmişdir. 

Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ixracın dəyərində Rusiyaya (32,3 faiz), Türkiyəyə (24,9 faiz), İsveçrəyə 

(8,3 faiz), Gürcüstana (5,8 faiz), ABŞ-a (2,8 faiz), Braziliyaya (2,7 faiz), Ukraynaya (2,0 faiz), İtaliyaya (1,9 

faiz), Qazaxıstana (1,5 faiz), Niderlanda (1,5 faiz), İrana (1,3 faiz), Çinə (1,3 faiz), Belçikaya (1,2 faiz), 

Türkmənistana (1,1 faiz), Özbəkistana (1,0 faiz) göndərilmiş malların payı üstünlük təşkil etmişdir. 

Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların ümumi dəyərinin 17,7 faizi Rusiya, 15,8 faizi Türkiyə, 14,0 faizi Çin, 

5,4 faizi Almaniya, 4,0 faizi Ukrayna, 3,8 faizi ABŞ, 3,6 faizi İtaliya, 3,4 faizi İran, 2,3 faizi Birləşmiş Krallıq, 

2,2 faizi Yaponiya, 1,9 faizi Koreya, 1,7 faizi Braziliya, 1,6 faizi İsveçrə, 1,5 faizi Fransa, 1,2 faizi Hindistan, 

1,1 faizi Belarus, 1,0 faizi Vyetnam, 17,8 faizi isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal əməliyyatlarının payına 

düşmüşdür. 
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2021-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə mühüm məhsul növlərindən təzə meyvə ixracı 20,2 faiz, kartof – 

13,5 faiz, meyvə və tərəvəz şirələri – 7,2 faiz, tütün – 9,8 faiz, meyvə və tərəvəz konservləri – 18,4 faiz, təbii 

üzüm şərabları və üzüm suslosu – 15,9 faiz, pambıq lifi – 26,0 faiz, polietilen – 25,9 faiz, polipropilen – 32,3 

faiz, mineral gübrələr – 4,6 dəfə, pambıq ipliyi – 2,0 dəfə, qara metallardan çubuqlar – 1,6 dəfə, qara 

metallardan yarımfabrikatlar – 3,6 dəfə, sement klinkerləri – 1,6 dəfə, qara metallardan borular – 14,4 faiz, 

bentonit gili – 3,3 faiz artmış, təzə tərəvəz ixracı isə 20,4 faiz, şəkər – 2,5 faiz, bitki yağları – 15,3 faiz, çay – 

17,8 faiz, marqarin, qida üçün yararlı digər qarışıqlar – 21,0 faiz, emal olunmamış alüminium – 19,4 faiz 

azalmışdır. 

2020-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə xam şəkər idxalı 1,9 dəfə, təzə meyvə – 1,1 faiz, şokolad və şokolad 

məhsulları – 11,5 faiz, unlu qənnadı məmulatları – 21,4 faiz, kartof – 17,7 faiz, quş əti və onun əlavə məhsulları 

– 3,7 faiz, təzə tərəvəz – 12,4 faiz, minik avtomobilləri – 1,7 dəfə, hesablama maşınları, blok və qurğuları – 3,9 

faiz, yük avtomobilləri – 53,1 faiz, rezin şinlər – 29,7 faiz, mebellər – 29,3 faiz, paltaryuyan maşınlar – 14,8 

faiz, avtobuslar – 2,7 faiz, məişət kondisionerləri – 6,1 faiz, məişət soyuducuları – 52,6 faiz artmış, buğda idxalı 

isə 15,9 faiz, bitki yağları – 6,8 faiz, kərə yağı, digər süd yağları və pastaları – 10,5 faiz, çay - 0,1 faiz, mal əti – 

41,4 faiz, siqaretlər – 41,4 faiz, dərman vasitələri – 1,7 faiz, polad prokatı – 30,0 faiz, qara metallardan borular – 

16,6 faiz, sintetik yuyucu vasitələr – 0,1 faiz, qara metallardan çubuqlar – 63,3 faiz, mineral gübrələr – 62,9 faiz, 

polietilen – 22,4 faiz, qara metallardan künclüklər – 23,8 faiz, polipropilen – 32,0 faiz azalmışdır. 

Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 2019-cu ildə nəşr edilən “Qlobal Rəqabətlilik İndeksi”ndə 

Azərbaycan 11 pillə irəliləyərək 141 ölkə arasında 58-ci mövqedə qərarlaşıb.  

Dünyanın ən böyük beyin mərkəzlərindən olan İrs Fondu tərəfindən hazırlanan “İqtisadi Azadlıq 

İndeksi 2021” hesabatında Azərbaycan irəliləyiş əldə edib. Ölkəmiz hesabatda dünya reytinqində əvvəlki 

hesabat ili ilə müqayisədə 6 pillə irəliləyərək 178 ölkə arasında 38-ci yerə, regional reytinqdə – Avropa regionu 

üzrə əvvəlki hesabat ili ilə müqayisədə 1 pillə irəliləyərək 45 ölkə arasında 23-cü yerə yüksəlib. Bununla yanaşı, 

Azərbaycan hesabatda dünya üzrə orta göstəricidən (61,6 bal) yuxarı və Avropa regionu üzrə orta göstəriciyə 

bərabər nəticə əldə edərək 70,1 bal qazanıb. 

Azərbaycanın strateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin onunla siyası və iqtisadi munasibətləri 

inkişaf etdirmək marağını artırır. Bu, Azərbaycanın Avropa İttifaqı inteqrasiya blokuna daxil olmasına 

perspektiv imkan yaradır. 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 51 

 

İnvestisiya siyasəti 

 

Sovetlər dövründə yaradılmış istehsal strukturunun bazar iqtisadiyyatının tələbatına uyğunlaşdırılması 

böyük həcmdə investisiya qoymaqla yenidənqurma işlərini həyata keçirilməsini tələb edirdi. 

Müstəqilliyin ilk on ilində (1991-2000-ci illər) Azərbaycan respublikasının inkişafına 24,6 trilyon 

manatdan çox investisiya yönəldilmişdir ki, bunun da 93%-i 1996-2000-ci illərin payına düşür. Bu illərdə 1991-

1995-ci illərə nisbətən investisiyanın orta illik həcmi 13 dəfə artmış və 4525,7 milyard manat təşkil etmişdir. 

1996-2000-ci illərdə ümumi kapital qoyuluşunun səksən faizindən çoxu istehsal təyinatlı olmuşdur. 

İnvestisiyanın 70%-i və ya 15,8 trilyon manatı sənayenin inkişafına istiqamətləndirilmişdir. Həmin illərdə 

nəqliyyat və rabitənin yenidən qurulmasına 1777,6 milyard manat (ümumi investisiyanın 7,6 %-i), mənzil-

kommunal təsərrüfatına 2936,5 milyard manat (12,8 %-i), ticarət, ictimai iaşə və maddi texniki təchizata 726 

milyard manat (3 %), kənd təsərrüfatına 191,4 milyard manat (0,8 %) investisiya qoyulmuşdur. 

Elektroenergetika və neft sektoruna qoyulan vəsait respublika üzrə ümumi investisiyanın 64,5 %-ni və ya 

14502,3 milyard manat təşkil edir. 

1994-2000-ci illərdə xarici investisiyaların hesabına 56 min kvadratmetrdən çox yaşayış evləri və ölkənin 

iqtisadi, sosial və mədəni həyatında əhəmiyyəti olan ən mühüm obyektlərdən olan "Qurtuluş" qazma qurğusu, 

Bakı istilik mərkəzində yeni qaz-turbin qurğusu, Səngəçal terminalı, "Koka-kola" zavodu, "Pepsi-kola" zavodu, 

Binə hava limanında Beynəlxalq aerovağzal kompleksi, "ISR PLAZA" iş mərkəzi, "PARK NWATT" 

mehmanxana kompleksi və sair obyektlər tikilib. 

1996-2000-ci illərdə ümumi investisiyanın 60%-dən çoxu xarici investorların payına düşsə də, yerli 

investorların ölkənin inkişafına ayırdıqları vəsait 1991 - 1995-ci illərdəki təxminən 953 milyard manatdan 1996-

2000-ci illərdə 8940 milyard manata çatmış və 9 dəfə çox olmuşdur. 

2000-ci ildə daxili investorlar ölkənin inkişafına daha çox vəsait yönəltmişlər. 1996-2000-ci illərdə 

onların payına ümumi investisiyanın 39 faizi düşürdüsə, 2000-ci ildə bu göstərici 49 faiz olmuşdur. Xarici 

investorların payı 1991-1995-ci illərdə artaraq 46,6 faizdən 1996-2000-ci illərdə 61 faiz qalxmışdır. 

Hazırda dövlətin investisiya siyasəti sənaye və kənd təsərrüfatında istehsal strukturunun və nəqliyyat-

telekommunikasiya sisteminin bazarın tələbatına uyğunlaşdırmaq, yeni iş yerləri yaratmaq, qaçqınların normal 

mənzil-məişət şəraiti ilə təmin etmək, erməni təcavüzü nəticəsində dağıdılmış xalq təsərrüfatı obyektlərini, şəhər 

və kəndləri bərpa etmək sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. 

Büdcə vəsaitlərinin azlığı ucbatından Azərbaycan hökuməti hələlik birbaşa öz vəsaiti hesabına ancaq 

sosial proqramları və təbii fəlakətlərlə bağlı xərcləri maliyyələşdirir. Lakin getdikcə daha çox məqsədli 

kompleks proqramlar hazırlanır və həyata keçirilir. 1991-1995-ci illərə nisbətən son illərdə dövlət büdcəsindən 

investisiya üçün ayrılan vəsaitin orta hesabla illik məbləğinin 2 dəfədən çox artmasına baxmayaraq, onun xüsusi 

çəkisi aşağıdır (ümumi investisiyanın 2 faizi). 

İnvestisiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə 1992-ci ildə "Xarici 

investisiyanın qorunması haqqında" və 1995-ci ildə "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir. Hal-hazırda ölkənin parlamentində investisiyanın tətbiqi haqqında 

qanun layihəsi müzakirə edilir. 

2000-ci ildə qəbul edilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət proqramında müəssisələrin 

özəlləşdirmə qabağı restruktrizasiyası, sağlamlaşdırılması və özəlləşdirilmiş müəssisələrin dəstəklənməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Belə tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün özəlləşdirmədən əldə edilən pul vəsaitinin hər il 

25 faizinin ayrılması planlaşdırılır. Tədbirlər kompleksinə müəssisənin texnoloji cəhətdən yenidən qurulması, 

onların borclarının restruktrizasiyası, maliyyə yardımının göstərilməsi, idarəetməyə verilməsi və sairlər daxildir. 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 1999-cu ildə özəlləşdirmə prosesində müəssisələrin investisiya müsabiqəsi 

vasitəsilə satılması tətbiq edildi. Özəlləşdirmənin digər formalarına nisbətən investisiya müsabiqəsi alıcıya və 

müəssisəyə maddi üstünlüklər verir. Bu satış üsulunun ən əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, investor 

müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq istehsalın inkişafı üçün tələb olunan pul vəsaitlərini dövlət büdcəsinə yox, 
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bir başa müsabiqəyə çıxarılan müəssisənin hesablaşma hesabına köçürür və onun inkişafına yönəldir. Bu 

üstünlükdən istifadə edərək, sahibkar istehsalın dirçəldilməsinə investisiya yönəldə bilər. 

İnvestisiya baxımından II Dövlət proqramı daha çox diqqəti cəlb edir. İlk dəfə olaraq normativ-hüquqi 

sənəd səviyyəsində investisiya müsabiqəsinə özəlləşdirilən müəssisənin səhm zərfinin 51 faizinin və daha çox 

hissəsinin çıxarılmasına icazə verilir. 

İnvestisiya müsabiqəsində xarici investorların iştirakına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Əksinə, onların 

maddi maraqlarını artırmaq üçün ilk dəfədir ki, 2001-ci ildən Azərbaycan Respublikasının ərazisində əldə 

etdikləri xalis mənfəət hesabına onlar opsion təqdim etmədən özəlləşdirmədə iştirak edə bilərlər. 

Ölkənin vergi siyasətində iqtisadi inkişafın həvəsləndirilməsinə, xüsusilə xarici investorların cəlb 

edilməsinə ciddi əhəmiyyət verilir. Məsələn, Azərbaycan ərazisində neft müqavilələrində iştirak edən xarici 

subpodratçı təşkilatlar əldə etdikləri mənfəətin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 27 faizini yox, yalnız 5-8 faizi 

həcmində vergi verirlər. 

Neft hasilatında çalışan əcnəbi şirkətlər təkcə mənfəət vergisinə cəlb olunurlar. Digər vergi 

ödənişlərindən onlar azad edilmişlər. Digər sahələrdə xarici iş adamları yerli təsərrüfat subyektləri kimi eyni 

vergiləri ödəyirlər. Onlar Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulan imtiyaz və güzəştlərdən istifadə 

edirlər. 

Ölkədə investisiya fəallığını yüksəltmək məqsədilə 2001-ci ildən yeni gömrük tarifi müəyyən edilmişdir. 

Belə ki Azərbaycanda istehsal olunmayan xammal və materiallar üzrə gömrük tarifləri ləğv edilib. Ölkədə 

istehsal olunan belə mallar üçün isə 15 faizdən yuxarı olmaqla istehsalçıların daxili bazarın tələbatını təmin edə 

bilmək qabiliyyətindən asılı olaraq diferensiallaşdırılmış həcmdə təyin edilir. 

Ötən illər ərzində investisiyaların istiqamətində də mühüm dəyişiklik baş verib. Belə ki, müstəqilliyin ilk 

10 ilində ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyaların böyük bir qismi, təxminən 65 faizi enerji sektorunun 

payına düşürdüsə, sonrakı onillikdə bu tendensiya qeyri-neft sektorunun xeyrinə dəyişib. 

Azərbaycanda investorlara qorunan hüquq və mənafelər, yerli və xarici sahibkarlara bərabər şərait, 

toxunulmaz mülkiyyətə əsaslanan normal investisiya mühiti formalaşıb. Görülən işlər xarici investorların, 

beynəlxalq maliyyə qurumlarının və iqtisadi təşkilatların ölkəmizə olan marağını artırıb. Günümüzdə isə 

aparılan iqtisadi islahatların əsas hədəfi qeyri-neft sektorunun inkişafına və bu sahəyə sərmayə axınının təmin 

edilməsinə yönəlib. 1995-2012-ci illərdə iqtisadiyyata yönəldilən ümumi investisiyanın həcmi 140 milyard olub 

ki, bunun da 56 faizi, yaxud da 78,4 milyard dolları xarici investisiyaların payına düşür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, 

rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft məhsulları istehsalının və ixracının stimullaşdırılması, daxili tələbatın yerli 

istehsal hesabına təmin edilməsi istiqamətində kompleks və ardıcıl işlər görülür. Bu baxımdan, iqtisadiyyatın 

neftdən asılılığının azaldılması, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı iqtisadi siyasətin mərkəzində duran əsas 

hədəflərdəndir.  

2003-2013-cü illərdə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün əsas kapitala 84 milyard manat vəsait 

yönəldilmiş, onun 49%-ni dövlət, 51%-ni isə qeyri-dövlət investisiyaları təşkil etmişdir. Həmin dövrdə daxili 

mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin həcmi 12,3 dəfə artaraq 55,5 milyard manat təşkil etmiş, xarici 

mənbələrdən əsas kapitala 28,5 milyard manat vəsait yönəldilmişdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafına 

yönəldilmiş vəsaitin ümumi həcmi isə  11,1 dəfə artaraq 52,1 milyard manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının xarici investisiya qoyuluşlarının həcmi neft sektoru üzrə 4900,8 mln. ABŞ 

dolları, qeyri-neft sektoru üzrə isə 813 mln. ABŞ dolları olmuşdur. Ölkədə davamlı iqtisadi inkişafın təmin 

olunması istiqamətində atılan müsbət addımlar investisiya qoyuluşlarının cəlbini stimullaşdırır. 

Sənayedə yeni modellərin tətbiqi, sənaye parkları və məhəllələri, aqro-parklar kimi müvəqqəti mexanizmlər 

müasir texnologiyalar ilə işləyən müəssisələrin yaradılmasına, ixracyönümlü məhsulların istehsalının 

genişləndirilməsinə şərait yaradır. Azərbaycanda 5 sənaye parkı - Sumqayıt Kimya, Balaxanı, Mingəçevir, 

Qaradağ və Pirallahı sənaye parkları fəaliyyət göstərir. 

2016- cı ildə yaradılmış Masallı sənaye məhəlləsində həyata keçiriləcək layihələr əsasən mebel, tikinti 

materialları, plastik tara, qida məhsulları, xalça istehsalı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahələrini əhatə 

edir.  
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2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Neftçala sənaye məhəlləsinin açılışı olmuşdur. Sənaye 

məhəlləsində avtomobil, balıq yemi, plastik məmulatlar, suvarma sistemləri, polietilen suvarma boruları, balıq 

emalı və konservləşdirilməsi ilə məşğul olan 9 müəssisə rezident kimi qeydiyyata alınmışdır.  

2017-ci ildə Hacıqabul və Sabirabad sənaye məhəllələrinin yaradılmasına başlanılmışdır. Hacıqabul sənaye 

məhəlləsində aqrar maşınqayırma, xüsusi vaqonqayırma, avtomobil ehtiyat hissələri və kompozit materialların 

istehsalı nəzərdə tutulur. Sabirabad sənaye məhəlləsində isə yük tədarükü, pambıqtəmizləmə, taxta, plastik 

məmulatlar və tikinti materiallarının istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin və logistik 

mərkəzin fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır.  

Sənaye parklarında rezidentlər üçün vergi və gömrük sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilir. Belə ki 

sənaye parklarının rezidentləri qeydiyyata alındığı tarixdən 7 il müddətinə əmlak, torpaq, gəlir və ya mənfəət 

vergilərindən, istehsal məqsədilə idxal etdikləri texnikanın, texnoloji avadanlığın və qurucuların idxalı zamanı 

ƏDV-dən və gömrük rüsumlarından azad olunur. Bundan əlavə, sənaye parklarında dövlət vəsaitləri hesabına 

müasir infrastruktur yaradılır, sahibkarların vəsaitlərini investisiya qoyuluşuna yönəltmələri stimullaşdırılır.  

2019-cu ilə qədər sənaye parklarında 1,5 milyard manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. Bu məhsulların 300 

milyon manatlıq hissəsi xarici ölkələrə ixrac olunmuşdur. Əlamətdar haldır ki, Balaxanı Sənaye Parkının 

rezidenti istehsal etdiyi mebel məhsullarının ABŞ-a ixracına başlamışdır.  

Azərbaycan Respublikasının yeni inkişaf pilləsinə uyğun olaraq sənayenin inkişafının təşkilində ən müasir 

formaların tətbiq edilməsinin genişləndirilməsi də iqtisadiyyatda sənayeləşmə siyasətinin əsas 

prioritetlərindəndir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasında müasir sənaye komplekslərinin, habelə 

texnoparkların, Sumqayıt şəhərində yerləşən kimya sənaye və Balaxanı qəsəbəsindəki sənaye parklarının 

yaradılması da qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinin mühüm inkişafını sürətləndirməklə 

yanaşı, yerli, eləcə də xarici investisiyaları stimullaşdırmaqla müasir texnoloji sahələrin inkişafına və yeni 

rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına da təkan verir, iqtisadiyyatın modernləşməsinə, həmçinin innovativ 

iqtisadiyyatın formalaşmasına, eləcə də qeyri-neft ixracının yüksəldilməsinə öz müsbət töhfəsini verir. 

Son 17 ildə ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı irimiqyaslı layihələr həyata keçirilmiş, 

bu sahəyə böyük həcmli dövlət investisiyaları yönəldilmişdir. Avtomobil yollarının və dəmir yolu xətlərinin, 

xüsusilə Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətində ölkə ərazisindən keçən magistral yolların beynəlxalq 

standartlar əsasında yenidən qurulması, Bakıda və regionlarda beynəlxalq hava limanlarının, Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanının tikintisi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində 

gerçəkləşdirilən layihələr Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqla 

yanaşı, ölkəmizin tranzit potensialını daha da gücləndirmişdir.  

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə etdiyi uğurların davamlılığını təmin etmək məqsədilə 

"Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası qəbul edilmişdir. Konsepsiya qeyri-neft sektorunun 

inkişafı, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, informasiya cəmiyyətinə keçidin 

təmin edilməsi, insan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması, ətraf mühitin 

mühafizəsi və s. məsələləri əhatə edir.  

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2019-cu ildə ölkəmizdə sosial-iqtisadi islahatların yeni mərhələsinə 

başlanılmışdır. Bu məqsədlə "2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafın Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. 

Dövlət Proqramında dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi, iqtisadiyyatın daha da şaxələndirilməsi, 

investisiyaların cəlbi, ölkə əhalisinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması və s. məsələlər öz əksini tapmışdır.  
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Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

 

1). Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı 

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı  

Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

 Azərbaycan Respublikasında son on ildə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar qısa tarixi dövr ərzində 

ölkədə makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş 

və əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır.  

Bu gün özünün sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuş Azərbaycan 

Respublikasında həlli vacib məsələlərdən biri regionlarda sahibkarlığın inkişafını sürətləndirməklə oradakı 

əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafına, 

əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. 

Bu istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi regionların iqtisadi inkişafında mövcud olan kəskin fərqin 

aradan qaldırılmasını və regional tarazlığın əldə olunmasını təmin etməklə yanaşı onların iqtisadi gücünü artırar 

və sosial problemlərin həllini sürətləndirər.  

Azərbaycan Respublikasında regionların sərvətlərindən və təbii şəraitindən səmərəli istifadə etməklə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaq, qeyri-neft sənaye sahələrinin, o cümlədən emal sənayesinin, xidmət 

və digər infrastruktur obyektlərin, turizmin inkişafını təmin etmək, məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək və 

əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) 

təsdiq edilsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları 

Dövlət Proqramının icrasını təmin edən zəruri tədbirlər görsünlər.  

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi:  

- Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi və regionlara investisiyaların cəlb 

edilməsi məqsədilə beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin dövlət orqanları və iş adamları ilə müvafiq 

danışıqlar aparsın;  

- Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və onun icrasının 

gedişi barədə ildə iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

 4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.  

5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 11 fevral 2004-cü il 

 

 

Qeyd: Proqramın tam mətni ilə Prezident Kitabxanasının “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı (2019-2023-cü illər). Tammətnli elektron nəşr”i vasitəsi ilə tanış olmaq olar: 

https://files.preslib.az/projects/regions/r1/a1.pdf 

 

https://files.preslib.az/projects/regions/r1/a1.pdf
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2). Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı 

 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında (2004-2008-ci illər)”, 

“Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair 

Tədbirlər Proqramı”nda və regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş digər sənədlərdə nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin uğurlu icrası ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcını 

qoymuş, qeyrineft sektorunun davamlı inkişafına, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılmasına, regionlarda 

kommunal, xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan vermiş, 

sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşmasında, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının artmasında, əhalinin 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsində və yoxsulluğun azalmasında mühüm rol oynamışdır.  

Ötən beş il ərzində həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 27,5 mindən çox yeni 

müəssisə yaradılmış, 547,5 min daimi yeni iş yeri açılmış, yoxsulluğun səviyyəsi 13,2 faizədək azalmışdır. Bu 

müddətdə ümumi daxili məhsulun real həcmi 2,6 dəfə, qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı 1,8 dəfə artmış, 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində dinamik artım müşahidə edilmiş, o cümlədən sənaye istehsalı 2,5 dəfə, kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 25,2 faiz, əhalinin gəlirləri 4 dəfə artmışdır.  

Azərbaycan Respublikası regionlarının mövcud potensialından daha səmərəli istifadə etməklə yerlərdə 

sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirmək, bu işdə sahibkarlara dəstək olmaq, əhalinin 

yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqla yoxsulluq probleminin həllinə nail olmaq və ölkəni iqtisadi cəhətdən 

hərtərəfli inkişaf etdirmək bu gün də dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. 

 Ölkədə iqtisadiyyatın diversifikasiyasına və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına, 

infrastruktur və kommunal xidmətlərin səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin 

davamlı olaraq yüksəldilməsinə nail olmaq məqsədi ilə qərara alıram:  

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

təsdiq edilsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:  

2.1. aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Dövlət Proqramının icrasını təmin 

edən zəruri tədbirlər görsün;  

2.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi ilə birlikdə Dövlət Proqramında illər üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin hər il üçün Dövlət İnvestisiya 

Proqramı tərtib edilərkən nəzərə alınmasını təmin etsin;  

2.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə birlikdə Dövlət Proqramının 

maliyyələşdirilməsinə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin 

müvafiq qurumları və iş adamları ilə danışıqlar aparsın.  

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin 

həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və onun icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin.  

4. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.  

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 Bakı şəhəri, 14 aprel 2009-cu il. 

 

Qeyd: Proqramın tam mətni ilə Prezident Kitabxanasının “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı (2009-2013-cü illər). Tammətnli elektron nəşr”i vasitəsi ilə tanış olmaq olar: 

https://files.preslib.az/projects/regions/r2/a1.pdf 

https://files.preslib.az/projects/regions/r2/a1.pdf
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3). Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı 

 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi 

inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata 

keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı 

sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda 

kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, 

nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.  

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 10 il ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft 

sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, 

orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artmışdır.  

Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 900 mini daimi olmaqla 1,2 

milyondan çox yeni iş yeri, 55,6 min müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,3 faizə 

enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı 

üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, ölkədə 

növbəti illərdə iqtisadiyyatın diversifikasiyasının, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının 

davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qərara 

alıram:  

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

təsdiq edilsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:  

2.1. aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Dövlət Proqramının icrasını təmin 

edən zəruri tədbirlər görsün;  

2.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə hər il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı tərtib edilərkən Dövlət Proqramında illər 

üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin etsin;  

2.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə birlikdə Dövlət Proqramının 

maliyyələşdirilməsinə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin 

müvafiq qurumları və iş adamları ilə danışıqlar aparsın;  

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan 

tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və onun icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. 

 

 İlham Əliyev 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 27 fevral 2014-cü il. 

 

Qeyd: Proqramın tam mətni ilə Prezident Kitabxanasının “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər). Tammətnli elektron nəşr”i vasitəsi ilə tanış 

olmaq olar: https://files.preslib.az/projects/regions/r3/a1.pdf 

https://files.preslib.az/projects/regions/r3/a1.pdf
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4). Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2019-2023-cü illər) Dövlət Proqramı 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI REGIONLARININ 2019–2023-cü ILLƏRDƏ SOSIAL-

IQTISADI INKIŞAFI DÖVLƏT PROQRAMI”NIN TƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA AZƏRBAYCAN 

RESPUBLIKASI PREZIDENTININ FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi 

inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata 

keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı 

sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda 

kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və 

nəticədə, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.  

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004-2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, o 

cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır. 

 Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 

milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 

faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də 

inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. 

 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, ölkə 

regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülmüş işləri növbəti illərdə də 

davam etdirmək, eləcə də infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması, bölgələrdə yaşayan 

əhalinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi məqsədi ilə qərara alıram:  

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

təsdiq edilsin.  

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi hər il, müvafiq olaraq, dövlət büdcəsinin və dövlət investisiya proqramlarının tərtibi 

prosesində maliyyə vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün zəruri tədbirlər görsünlər.  

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin 

həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və Proqramın icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.  

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

 

İlham Əliyev 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il.  

 

Qeyd: Proqramın tam mətni ilə Prezident Kitabxanasının “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı (2019-2023-cü illər). Tammətnli elektron nəşr”i vasitəsi ilə tanış olmaq olar: 

https://files.preslib.az/projects/regions/r4/a1.pdf 

  

https://files.preslib.az/projects/regions/r4/a1.pdf
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Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Ölkəmizin şəhər və rayonlarının davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması məqsədilə qəbul edilmiş 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində 

şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin siması köklü şəkildə dəyişmiş, regionların iqtisadi potensialı artmış, infrastruktur 

təminatı, əhaliyə göstərilən dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti, biznes və investisiya mühiti yaxşılaşmış, əhalinin 

rifah halı yüksəlmişdir. 

Ardıcıl olaraq həyata keçirilmiş məqsədyönlü islahatlar və genişmiqyaslı tədbirlər ölkəmizin iqtisadi və 

hərbi-müdafiə qüdrətini daha da gücləndirmiş və 44 günlük Vətən müharibəsində parlaq qələbənin 

qazanılmasına güclü zəmin yaratmışdır. 

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, gələcək inkişafının təmin olunması, zəruri 

infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata 

keçirilir. Qeyd edilən ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm 

imkanlarından səmərəli istifadə etməklə onların bərabər inkişafının təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan bütün 

işlərin vahid proqram əsasında aparılmasının məqsədəmüvafiqliyi əraziləri işğaldan azad edilmiş rayonların 

iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünə yenidən baxılmasını şərtləndirir. 

Zəngəzur dağ silsiləsi ilə əhatə olunan, Laçın və Kəlbəcərdən Naxçıvana qədər böyük bir ərazini tutan 

Zəngəzur yaylasının şərq hissəsində, Ermənistanla sərhəddə yerləşmiş və eyni coğrafi məkanda, tarixən birlikdə, 

habelə uzun illər 1861-ci ildə yaradılmış Zəngəzur qəzasının tərkibində olmaları və ənənəvi sosial-iqtisadi, 

tarixi-mədəni bağlılıqları Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının vahid iqtisadi rayonda 

birləşdirilməsini zəruri edir. 

Ağdam, Şuşa, Füzuli, Tərtər, Xocavənd, Xocalı rayonları və Xankəndi şəhəri, habelə Qarabağ bölgəsinə 

aid olan Ağcabədi və Bərdə rayonları da daxil olmaqla özünəməxsus zəngin tarixi-mədəni irsə, əsrarəngiz 

təbiətə malik qədim Qarabağ bölgəsinin bərpası və sürətli inkişafının təmin edilməsi üçün yeni Qarabağ iqtisadi 

rayonunun da yaradılması vacibdir. 

Azad olunmuş ərazilərin ölkəmizin iqtisadiyyatına reinteqrasiyası digər iqtisadi rayonlar, o cümlədən 

Gəncə–Qazax və Aran iqtisadi rayonları üzrə planlaşdırma işinin səmərəliliyinin artırılmasını, iqtisadi 

idarəetmədə çevikliyin təmin olunmasını və bu məqsədlə həmin iqtisadi rayonların tərkibinə də yenidən 

baxılmasını tələb edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1.Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının aşağıdakı bölgüsü təsdiq edilsin: 

1.1.Bakı iqtisadi rayonu (Bakı şəhəri); 

1.2.Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və 

Şərur rayonları); 

1.3.Abşeron–Xızı iqtisadi rayonu (Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları); 

1.4.Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları); 

1.5.Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonu (Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və 

Samux rayonları); 

1.6.Qarabağ iqtisadi rayonu (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa 

və Tərtər rayonları); 

1.7.Qazax–Tovuz iqtisadi rayonu (Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları); 

1.8.Quba–Xaçmaz iqtisadi rayonu (Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran rayonları); 

1.9.Lənkəran–Astara iqtisadi rayonu (Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları); 

1.10.Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu (Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və 

Zərdab rayonları); 

1.11.Mil–Muğan iqtisadi rayonu (Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları); 

1.12.Şəki–Zaqatala iqtisadi rayonu (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları); 
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1.13.Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları); 

1.14.Şirvan–Salyan iqtisadi rayonu (Şirvan şəhəri, Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala və Salyan rayonları). 

2.Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”nın icrası məqsədləri üçün həmin Dövlət Proqramında göstərilmiş iqtisadi rayonların bölgüsü 

tətbiq edilir. 

3.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 7 iyul 2021-ci il  
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Azərbaycan rəqəmlərdə 

 

Sosial-iqtisadi göstəricilər 

 

2000-2009-cu illər 

(milyon manat) 

 

   2000  2005  2008  2009  

Əhalinin sayı (ilin sonuna), min 

nəfər  
8 114.3  8 553.1  8 897.0  8 997.6  

Ümumi daxili məhsul  4 718.1  12 522.5  40 137.2  35 601.5  

Sənaye məhsulları  3 639.5  9 308.8  29 773.3  22 563.6  

Əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlər  
967.8  5 769.9  9 944.2  7 724.9  

Kənd, meşə və balıgçılıq 

təsərrüfatı məhsulları  
1 124.4  1 864.8  3 534.5  3 889.2  

Nəqliyyat sektorunda yük 

daşıması, mlyn. ton  
80.2  128.3  183.1  190.4  

Nəqliyyat sektorunda sərnişin 

daşıması, mlyn. sərnişin  
871.5  1 000.3  1 242.2  1328.1  

İnformasiya və rabitə xidmətləri  150.5  480.8  950.6  1 081.9  

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi  2 119.9  4 622.2  10 876.0  11 828.5  

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər  477.2  960.7  3 393.0  4 088.2  

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. 

ABŞ dolları  
2 917.3  8 558.4  54 926.0  20 824.5  

O cümlədən:      

Ixrac  1 745.2  4 347.2  47 756.0  14 701.4  

Idxal  1 172.1  4 211.2  7 170.0  6 123.1  

Dövlət büdcəsinin gəlirləri  714.6  2 055.2  10 762.7  10 325.9  

Dövlət büdcəsinin xərcləri  764  2 140.7  10 774.2  10 503.9  

Əhalinin gəlirləri  4 047.3  8 063.6  20 735.4  22 601.1  

Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat  508.9  962.2  2 378.3  2 560.4  

İqtisadiyyatda məşğul olan 

işçilərin orta aylıq əmək haqqı, 

manat  

44.3  123.6  274.4  298  

İşsiz statusu verilmiş şəxslərin 

sayı, nəfər  
43 739  56 343  44 481  41 100  

əvvəlki ilə nisbətən  101.8  109.6  120.8  101.5  

Sənaye məhsulunun istehsalçı 

qiymət indeksi əvvəlki ilə 

nisbətən  

129.7  117.3  123.4  80.6  

 

Ümumi daxili məhsul 

İllər  
Milyon 

manat  

Milyon 

ABŞ dollar  

Hər nəfərə 

manat  $  
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2000  4 718.1  5 272.8  593.2  662.9  

2001  5 315.6  5 707.7  661.7  710.5  

2002  6 062.5  6 235.9  747.5  768.9  

2003  7 146.5  7 276.0  872.7  888.5  

2004  8 530.2  8 680.4  1 030.4  1 048.5  

2005  12 522.5  13 238.7  1 494.3  1 579.8  

2006  18 746.2  20 983.0  2 208.2  2 471.6  

2007  28 360.5  33 050.3  3 296.6  3 841.7  

2008  40 137.2  48 852.5  4 603.7  5 603.3  

2009  35 601.5  44 297.0  4 033.2  5 018.2  

 

Dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri 

 

  2005 2007  2008  2009  

Gəlirlər-cəmi, mlyn. manat  2 055.2  6 006.6  10 762.7  10 325.9  

O cümlədən:     

fiziki şəxslərin gəlir vergisi  317.4  588.6  627.2  581.9  

hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) 

vergisi  
355.4  2 457.7  2 862.3  1 329.2  

torpaq vergisi  15.3  27.1  30.6  26.2  

əmlak vergisi  40.4  72.3  112.9  66.2  

əlavə dəyər vergisi  599.9  1179.2  1910.9  2012.8  

aksiz vergisi  141.0  402.9  486.9  485.1  

mədən vergisi  53.5  123.2  147.7  121.9  

xarici iqtisadi fəaliyyətlə baglı 

vergi  
205.2  293.2  449.7  418.1  

digər vergilər  28.1  68.6  96.8  86.8  

sair daxilolmalar  299.0  793.8  4 037.7  5 197.7  

Xərclər-cəmi, mlyn. manat  2 140.7  6 086.2  10 774.2  10 503.9  

O cümlədən:     

iqtisadiyyata  444.7  2 350.0  4 958.6  4 373.9  

sosial-mədəni tədbirlərə  843.3  1 670.3  2 312.5  2 763.0  

təhsilə  372,5  723.0  979.7  1 147.9  

mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən 

sahədə fəaliyyət  

45.5  81.9  118.3  133.6  

səhiyyə  115,3  257.2  346.2  402.4  

bədən tərbiyəsi  5.1  13.4  21.9  24.7  

sosial müdafiə  217.7  578.4  825.3  1 038.9  

sosial təminat  87.2  16.4  21.1  15.5  

elm  28.8  43.9  62.1  83.3  

məhkəmə hakimiyyəti,hüquq 

mühafizə və prokurorluq  
206.4  431.3  533.9  648.9  

qanunvericilik və icra 123.9  198.8  252.4  289.7  
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hakimiyyəti, yerli özünü 

idarəetmə orqanlarının 

saxlanması  

sair xərclər  493.6  1 391.9  2 654.7  2 345.1  

Dövlət büdcəsinin kəsiri (-), 

profisit (+), mlyn. manat  
-85.5  -79.6  -11.5  -178.0  

ümumi daxili məhsulda, faizlə  0.7  0.3  0.03  0.5  

 

 

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları 

(ilin axırına, mlyn. manat) 

 

 

  2005 2007  2008  2009  

İqtisadiyyata kredit 

qoyuluşları  
1 440.9  4 681.8  7 163.3  8 407.5  

Onlardan:     

qısa müddətli  913.2  1 649.5  2 295.9  2 360.0  

yekuna görə, faizlə  63.4  35.2  32.1  28.1  

uzun müddətli  527.7  3 032.3  4 867.4  6 047.5  

yekuna görə, faizlə  36.6  64.8  67.9  71.9  

 

 

İqtisadiyyata yönəldilən investisiyalar 

 

  2005 2007  2008  2009  2010 2011 

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları 

(xarici investisiyalar nəzərə alınmaqla): 

mlyn.manat  6 733.4  10 353.9  13 328.0  10 475.0  14 118.9  17 110.2  

mlyn.dollar  7 118.5  12 066.1  16 222.0  13033.5  17 591.4  21 666.7  

Xarici investisiyalar:  

mlyn.manat  4 628.5  5 727.2  5 625.8  4 395.1  6 619.7  6 849.8  

mlyn.dollar  4 893.2  6 674.3  6 847.4  5 468.6  8 247.8  8 673.9  

Daxili investisiyalar:  

mlyn.manat  2 104.9  4 626.7  7 702.2  6 079.9  7 499.2  10 260.4  

mlyn.dollar  2 225.3  5 391.8  9 374.6  7 564.9  9 343.6  12 992.8  

 

 

 

Xarici investisiyalar (mlyn. ABŞ dolları) 

 

 

  2005 2007  2008  2009  

Cəmi xarici investisiya  4 893.2  6 674.3  6 847.4  5 468.6  

Maliyyə kreditləri  698.4  1 576.6  2 357.9  1 438.3  

Neft sənayesinə  3 799.9  4 003.3  3 350.7  2 412.7  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 63 

Birgə və xarici 

investisiyalı müəssisələr  
230.5  439.1  494.1  624.4  

Türkiyə  96.2  109.2  60.8  76.8  

ABŞ  24.8  78.0  108.8  117.6  

İran  1.2  4.6  -  6.8  

Almaniya  21.5  22.9  48.2  38.8  

Rusiya  5.1  10.7  5.8  50.3  

Böyük Britaniya  39.5  80.0  146.4  160.0  

Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri  
5.7  12.3  38.5  43.2  

İsveçrə  0.5  3.5  3.7  16.0  

Fransa  2.6  4.4  -  4.5  

Kipr  0.2  13.2  2.2  -  

Çin  0.2  1.2  8.1  25.9  

İtaliya  4.6  14.0  2.0  9.8  

Yaponiya  -  -  0.4  2.8  

Niderland  1.2  -  43.8  28.0  

Digər ölkələr  27.2  85.1  25.4  43.9  

Neft bonusu  1.0  68.2  3.5  1.0  

Digər investisiyalar  163.4  587.1  641.2  992.2  

 

www.azstat.org 
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2010-cu il 

 

2010-cu ildə ÜDM-nin real artım tempi 5% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 41,6 mlrd. manat olmuşdur. 

Adambaşına düşən ÜDM-nin həcmi real ifadədə 3,7% artaraq 4653,3 manat (5797,8 ABŞ dolları) təşkil 

etmişdir.  

2010-cu ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 7,9% artması 

ilə nəticələnmişdir. Belə ki, ötən il rabitə sahəsi 29,7%, nəqliyyat sahəsi 4,3%, tikinti sahəsi isə 20,3% artmışdır. 

Eyni zamanda dövr ərzində qeyri-neft sənayesi üzrə 6,2% artım qeydə alınmışdır. 

Qeyri-neft sektorunun mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı 2,2%, o cümlədən, 

bitkiçilik məhsulları istehsalı 8,9% azalmış, heyvandarlıq məhsulları istehsalı isə 6,1% artmışdır. 

Ötən il ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 9715,2 mln. 

manat və ya ötən il müqayisəli qiymətlərlə 21,2% çox əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala 

qoyulmuş vəsaitin 75,2%-ni daxili investisiyalar, 24,8%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 2010-cu ildə 

əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 6767,6 mln. manatı (69ç7%-i) qeyri-neft bölməsinin, 2947,6 

milyon manatı (30,3%-i) isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 

2010-cu ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata banklar tərəfindən kredit qoyuluşlarının həcmi keçən ilin 1 

dekabr tarixinə nəzərən 12,8% artaraq 8900,2 mln. manat təşkil etmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otən ilin 1 dekabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri 2009-cu ilin eyni dövrünə nəzərən 27,4% 

artaraq 2868,4 mln. manat təşkil etmişdir. 
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2010-cu il ərzində əhaliyə 18404 mln. manatlıq və ya 2009-cu illə müqayisədə 9,4% çox geniş çeşidli 

istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. Hesabat dövründə 2009-cu illə müqayisədə əmtəə 

dövriyyəsi 9%, pullu xidmətlərin həcmi isə 10,8% artmışdır. Dövr ərzində ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 

8796,1 mln. manatlıq ərzaq məhsulları və 4883,4 mln. manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və bu göstəricilərin 

real həcmi  

2009- cu ilin eyni dövrünə nəzərən 

müvafiq olaraq 7,5% və 13,8% artmışdır.  

Ötən ildə ölkə iqtisadiyyatında muzdla 

çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları ötən ilin 

eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1% artaraq 325 

manat təşkil etmişdir. Əhalinin hər nəfərinə 

düşən gəlirləri isə 11,9% artaraq 2866 manata 

çatmışdır. 

Hesabat dövründə xarici ticarət dövriyyəsi 

27,1 mlrd. ABŞ dolları, o cümlədən, ixrac 21,8 

mlrd. ABŞ dolları, idxal isə 6,4 mlrd. ABŞ 

dolları olmaqla 14,4 mlrd. ABŞ dolları həcmində 

müsbət ticarət saldosu yaranmışdır. 

Dövlət Statistika Kömitəsinin 

məlumatlarına əsasən 2010-cu il üzrə orta illik inflyasiya 5.7% təşkil etmişdir. 

Bu dövrdə manatın 1 ABŞ dollarına qarşı orta illik məzənnəsi 0.8026 AZN təşkil etmişdir. 

 

Qeyri-neft sahələrinin inkişafı 

  

Aparılan məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində, son illər ölkənin inkişafı davamlı xarakter 

almışdır. Belə ki, 2010-cu ildə qeyri-neft sektorunda 7,9%-lik artım qeydə alınmış, o cümlədən 2009-cu illə 

müqayisədə informasiya və rabitə sahəsi 29.7%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 4,3%, tikinti isə 20,3% artmışdır. 

Ötən il qeyri-neft sənayesi üzrə 6,2% artım qeydə alınmışdır. 

2005-2010-cu illərin nəticələrinin təhlili göstərir ki, bu dövrdə, ümumi iqtisadi inkişafla yanaşı, qeyri-neft 

sektorunda da davamlı inkişaf qeydə alınmış və qeyri-neft ÜDM-i nisbətən sabit artım tempinə malik olmuşdur. 

Aşağıdakı qrafikdə 2005-2010-cu illər ərzində ÜDM-nin və qeyri-neft ÜDM-nin real artım templəri öz əksini 

tapmışdır.  

  

ÜDM istehsalının dinamikası, % 
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2010-cu ildə ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 2009-

cu illə müqayisədə 21,2% çox, (9715,2 mln. manat) əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Bu vəsaitin 75,2%-

ni daxili investisiyalar, 24,8%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi 

investisiyaların 69,7%-i qeyri-neft bölməsinin, o cümlədən, 12,2%-i qeyri-neft sənayesinin, 30,3%-i isə neft 

bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 

2005-2010-cu illərin nəticələrinin təhlili göstərir ki, son illərdə iqtisadiyyata yönəldilən investisiyaların 

strukturunda qeyri-neft sektoruna yönəldilən investisiyaların xüsusi çəkisində nəzərəçarpacaq artım müşahidə 

olunur. 

 

Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyaların dinamikası, milyon manatla 

 
2010-cu ildə təsərrüfat subyektləri tərəfindən ölkə sənayesində istehsal olunmuş mal və xidmətlərin 

həcmi əvvəlki illə müqayisədə 2,6% artaraq 27,4 mlrd. manat təşkil etmişdir. 

Sənaye məhsulu istehsalı neft sektorunda 1,7%, qeyri-neft sektorunda isə 6,6% artmışdır. 

Ötən il qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin 9,1% qeyri-neft sənayesinin payına düşmüşdür. 

Belə ki, 2010-cu ildə qeyri-neft sənayesi üzrə 6,2% real artım qeydə alınmış və 1687,5 mln. manatlıq əlavə 

dəyər yaradılmışdır. 

Sənaye məhsulunun 75,8% mədənçıxarma bölməsində, 19,1% emal bölməsində, 4,5% elektrik enerjisi, 

qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat bölməsində, 0,6% su təchizatı, çirkli suların və tullantıların 

təmizlənməsi bölməsində istehsal olunmuşdur. 

2010-cu il ərzində mədənçıxarma bölməsində 50,8 mln. ton neft, 16,7 mlrd. kub metr əmtəəlik qaz hasil 

olunmuşdur. 

Emal bölməsinin məhsullarından qida məhsulları istehsalı 2,4%, içki istehsalı 11,8%, mebeldən başqa 

ağacın emalı və ağacdan məmulatlar istehsalı 7,5%, kağız və karton istehsalı 25,5%, poliqrafiya fəaliyyəti və 

yazılmış məlumatların daşıyıcılara köçürülməsi 10%, neft məhsulları istehsalı 8,8%, kimya sənayesi məhsulları 

istehsalı 16,2%, metallurgiya sənayesi məhsulları istehsalı 44,6%, elektrik avadanlıqları istehsalı 82,8%, maşın 

və avadanlıqlar istehsalı 1,9 dəfə, avtomobil, qoşqu və yarımqoşqular istehsalı 48,4 dəfə artmışdır. 

İl ərzində ölkənin elektrik stansiyalarında 17,6 mlrd. kv.saat elektrik enerjisi istehsal olunmuşdur. 

Ötən il kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 3877,7 mln. manat olmuş və 

2009-cu il nisbətən 2,2% azalmış, o cümlədən bitkiçilik məhsulları üzrə 8,9% azalmış, heyvandarlıq məhsulları 

üzrə isə 6,1% artmışdır. Taxıl və kartof istisna olmaqla qalan bitkiçilik məhsullarının və heyvandarlıq 

məhsullarının istehsalı 2009-cu illə müqayisədə artmışdır. 

  

Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 

mln.manat 

Məhsulun adı 2010-cu il 2009-cu il 
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yanvar-dekabr yanvar-dekabr 

Kənd, meşə və balıqçılıq 

təsərrüfatları üzrə  - cəmi 
3879,9 3807,3 

o cümlədən:     

kənd təsərrüfatı 3877,7 3805,1 

meşə təsərrüfatı 2,04 1,94 

balıqçılıq təsərrüfatı 0,2 0.2 

ovçuluq təsərrüfatı 0,003 0,005 

  

2010-cu ildə əsas kapitala yönəldilmiş bütün vəsaitin 4,6%-i (441,9 mln. manat) kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsinin inkişafına sərf edilmişdir. 

2010-cu ildə 966,7 min hektar taxıl sahəsindən (qarğıdalı da daxil edilməklə) 2000,9 min ton dənli və 

dənli paxlalı məhsulu toplanmışdır. Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalında 1308,9 min tonunu (65,4%) 

payızlıq və yazlıq buğda, 136,1 min tonunu (6,8%) qarğıdalı təşkil etmişdir. Dən üçün payızlıq dənlilərin əkin 

sahəsinin 660,5 min hektarını (72,2%) buğda, 254,7 min hektarını (27%) arpa əkini təşkil edir. 2009-cu ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə buğdanın əkin sahəsi 0,2%, arpanın əkin sahəsi 2,2% artmışdır. 

Ötən il ərzində əkin sahələrindən 953,7 min ton kartof, 1181,1 min ton tərəvəz, 433,5 min ton bostan, 

256,6 min ton şəkər çuğunduru, 37,3 min ton pambıq, 3,2 min ton tütün, 729,3 min ton meyvə və giləmeyvə, 

129,5 min ton üzüm və 544,9 ton yaşıl çay yarpağı yığılmışdır. 

Heyvandarlıq sahəsində mal-qaranın baş sayı və heyvandarlıq məhsulları istehsalı dinamik olaraq artır. 

Hesabat dövründə ölkə üzrə 2637,4 min baş qaramal, o cümlədən 1272,8 min baş inək və camış, 8463,1 

min baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur. 2009-cu ilə nisbətən qaramalın baş sayı 26,6 min baş, inək və 

camışların baş sayı 9,3 min baş, qoyun və keçilərin baş sayı 53,2 min baş artmışdır. 

Ötən il ölkədə diri çəkidə 440 min ton ət, 1529,2 min ton süd, 15,6 min ton yun və 1178,6 mln. ədəd 

yumurta istehsal edilmişdir. 

Ticarət və xidmət sahələrinin inkişafı 

2010-cu ilin yekunu üzrə ÜDM-nin tərkibində ticarət və xidmət sahəsində 2,7 mlrd. manatlıq (6,6 %) 

əlavə dəyər yaradılmışdır. 2009-cu illə müqayisədə əlavə dəyərin real həcmi 8,8% artmışdır. Qeyri-neft ÜDM-

də (18442,7 mln. manat) ticarət və xidmət sahəsində yaradılan əlavə dəyərin xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 14,2 

%-dən 14,9 %-ə yüksəlmişdir.   

Ötən il müxtəlif mülkiyyət formalı 4296 yeni müəssisə yaradılmışdır ki, onların da 27,7%-i ticarət və 

xidmət sektorunun payına düşür. Hesabat dövründə fərdi sahibkarların çox hissəsi (42,5%) ticarət və xidmət 

sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövr  ərzində  əsas kapitala yönəldilmiş bütün vəsaitin 2,4%-i ticarət və 

xidmət sahələrinə sərf edilmişdir ki, bu da 2009-cu ilə nisbətən 34,4% (müqayisəli qiymətlərlə) çoxdur. 

Hesabat dövründə ölkənin ticarət və xidmət şəbəkələrində əhaliyə satılan malların və göstərilən 

xidmətlərin həcmi 2009-cu illə müqayisədə 9,4% artaraq 18404 mln. manat,  o cümlədən  pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsi üzrə 9% artaraq 13679,5 mln manat, pullu xidmətlər üzrə 10.8 % artaraq 4724,5 mln. manat təşkil 

etmişdir. Artımın 74,3 %-i ticarət fəaliyyətinin, 25,7%-i əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin hesabına təmin 

edilmişdir. 

2010-cu ildə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcminin 3,1%-ni iaşə müəssisələrinin dövriyyəsi 

təşkil etmiş, əhaliyə 417,8 mln. manatlıq (2009-cu ilə nisbətən 16,3% çox) iaşə xidmətləri göstərilmişdir. Özəl 

iaşə müəssisələri üzrə dövriyyənin həcmi 17,4% artaraq 407,3 mln. manat olmuşdur. 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin real artımının 74,4%-i hüquqi şəxs statuslu və hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların ticarət və iaşə müəssisələrinin, 25,6%-i isə yarmarka və 

bazarların ticarət fəaliyyəti sayəsində yaranmışdır. Ötən dövr ərzində əhaliyə satılmış ərzaq mallarının həcmi 

7,5% artaraq 8796,1 mln. manat, qeyri-ərzaq mallarının həcmi 13,8% artaraq 4883,4 mln. manat olmuşdur. Ötən 

il əhaliyə 4724,5 mln. manatlıq və ya 2009-cu ilə nəzərən 10,8%  çox pullu xidmət göstərilmişdir. Artımın 
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56,7%-i hüquqi şəxslərin müəssisələri hesabına olmuş və bu sektorun müəssisələri tərəfindən əhaliyə göstərilən 

pullu xidmətlərin həcmi 2009-cu ilin səviyyəsini 7,6% üstələyərək 3680,3 mln. manata çatmışdır. 

Ticarət və xidmət sahəsində əldə olunmuş  nailiyyətlər birbaşa əhalinin sosial rifahı, gəlirlərinin artması 

ilə bağlıdır. 2010-cu ilin yekununda  əhalinin nominal gəlirləri 2009-cu illə müqayisədə 13,3% artaraq  25,6 

mlrd. manata çatmış, ölkə əhalisinin adambaşına düşən gəlirləri 2866 manat təşkil edərək əvvəlki ilə nisbətən 

11,9% artmışdır. 

Sosial sahələrin inkişafı 

 

2011-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 4346,3 min nəfər olmuş, onlardan 

4088 min nəfərini (94,1%) iqtisadiyyatın və sosial bölmənin müxtəlif sahələrində məşğul olan əhali təşkil 

etmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər sosial sahədə əhəmiyyətli müsbət dəyişiklikləri təmin etmişdir. Belə ki, 

2010-cu ildə ölkə əhalisinin nominal pul gəlirləri 13,3% artaraq 25,6 mlrd. manata çatmış, onun adambaşına 

həcmi 2866 manat və ya ayda orta hesabla 238,8 manat təşkil etmişdir. hesabat dövründə işləyənlərin orta aylıq 

əmək haqqı orta hesabla 9,1% artaraq 325 manata çatmışdır. 

2010-cu ilin 1 sentyabr tarixindən minimum əmək haqqı 13% artırılaraq 85 manata çatdırılmışdır. 

Yaşayış minimumunun həddi 2011-ci ildə 95 manat məbləğində təsdiq edilmişdir ki, bu da 2010-cu il 

üçün təsdiq olunmuş  yaşayış minimumundan 9,2% çoxdur. Yaşayış minimumunun artması "2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı"nda qarşıya 

qoyulan hədəflərin daha birinin yerinə yetirilməsinə imkan verəcəkdir. 

Məlum olduğu kimi, "Yaşayış minimumu haqqında" və "Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında" 

Azərbaycan Respublikası qanunlarına uyğun olaraq ehtiyac meyarı mərhələlərlə yaşayış minimumuna 

çatdırılmalıdır. Aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsini təmin edən ünvanlı sosial yardımın hesablanmasında 

tətbiq edilən ehtiyac meyarının məbləği artırılaraq 2010-cu ildə 65 manata çatdırılmış, ünvanlı sosial yardım 

110,6 min ailə və ya 500 min nəfər aztəminatlı şəxsi əhatə etmişdir. 2011-ci ildə ehtiyac meyarının məbləği 

yaşayış minimumunun 78,9%-i götürülməklə 75 manat müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da çətin vəziyyətdə 

yaşayan vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən görülən konkret tədbirlərdən 

biridir. 

Son illər ərzində 

yoxsulluğun səviyyəsinin 

aşağı salınmasında "2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun 

azaldılması və davamlı 

inkişafı dövlət proqramının", 

Regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair dövlət 

proqramlarının və 

ümumilikdə müxtəlif 

istiqamətlər üzrə qəbul 

edilmiş 100-dən çox 

konsepsiya, sahəvi proqram, 

tədbirlər planı və digər 

irimiqyaslı sənədlərin xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. 

 

Ümumilikdə, son illərdə yoxsulluğun səviyyəsinin azalma dinamikası yuxarıdakı qrafikdə əks olmuşdur. 
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2011-ci il 

 

2004-2011-ci illər ərzində ölkəmizdə ümumi daxili məhsul istehsalı real ifadədə 3 dəfə, adambaşına 

ÜDM 2.7 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 2.7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1.3 dəfə, tikinti sektoru 3.2 dəfə, nəqliyyat 

sektoru 2.3 dəfə, informasiya və rabitə sektoru 6.4 dəfə, ticarət sahəsi isə 2.6 dəfə artmışdır. 

 

Qrafik 1. ÜDM və qeyri-neft ÜDM-in dinamikası, faizlə, 2003=100 

 
Əsası Ümummilli Lider tərəfindən qoyulmuş neft strategiyasının müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsinin 

nəticəsi olaraq 2004-2011-ci illər ərzində iqtisadiyyatın neft sektoru 4.3 dəfə artmışdır. Neft sektorunda əldə 

edilən uğurlar ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun da yüksək templərlə inkişaf etməsinə təkan vermişdir. 

Belə ki, son 8 ildə qeyri-neft sektoru üzrə yaradılmış əlavə dəyər real ifadədə 2.2 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 

2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 1,3 dəfə, tikinti sektorunda görülən işlərin həcmi 3,2 dəfə, 

nəqliyyat xidmətlərinin həcmi 2,3 dəfə, rabitə və informasiya sahəsində 6,4 dəfə artmışdır. 2011-ci ildə qeyri-

neft sektorunun real artım tempi 2010-cu il ilə müqayisədə 9.4% olmuşdur. 

 

Qrafik 2. Neft-qaz və qeyri-neft qaz ÜDM-in inkişaf dinamikası, ötən ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən, faizlə 

 
 

2011-ci ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 5.8%, rabitə sahəsində 11.8%, 

ticarət sahəsində 10.2%, tikinti sahəsində isə 20%, qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı üzrə isə 11.1% artım 

qeydə alınmışdır. 

 

Son 8 il ərzində ticarət və iaşə şəbəkələrindən əhaliyə satılmış istehlak malları real ifadədə 2.6 dəfə 

artmışdır. 2011-ci ildə 21.8 mlrd. manatlıq və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9.9% çox istehlak 
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malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. 2010-cu il ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 10.6%, pullu 

xidmətlərin həcmi isə 7.8% artmışdır. Cari il ərzində ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 10021.7 

mln. manatlıq ərzaq məhsulları və 6424.1 mln. manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və bu göstəricilərin 

həcmi ötən ilin eyni dövrünə nisbətən müvafiq olaraq 3.2% və 28.2% artmışdır. 

Son 8 ildə əhalinin gəlirləri 5.3 dəfə, bu illər ərzində əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirləri isə 4.8 dəfə 

artmışdır. 2011-ci ildə isə əhalinin gəlirləri 19.6% artaraq 30.6 mlrd. manata çatmış və onun adambaşına həcmi 

3383.8 manat təşkil edərək əvvəlki ilə nisbətən 18.1% çox olmuşdur. Ötən ilin yanvar-noyabr ayları ilə 

müqayisədə orta aylıq əmək haqqı cari ilin 11 ayında 8.3% artaraq 356.6 manata çatmışdır. 

Qrafik 3. Əhalinin real gəlirləri, faizlə, 2003=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-ci ildə əhalinin gəlirləri 19.6% artaraq 30.6 mlrd. manata çatmış və onun adambaşına həcmi 3383.8 

manat təşkil edərək əvvəlki ilə nisbətən 18.1% çox olmuşdur. Ötən ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə orta 

aylıq əmək haqqı cari ilin 11 ayında 8.3% artaraq 356.6 manata çatmışdır. 

Həyata keçirilən məqsədyönlu siyasət və iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkədə milli valyutaya olan inam 

daha da möhkəmlənmiş, bunun nəticəsində manatla yerləşdirilmiş əmanətlərin xüsusi çəkisi 2004-cü ildəki 7.5 

faizdən 2011-ci ildə 51.4 (1 dekabr tarixinə) faizədək artmışdır. 2004-2011-ci illərdə əhalinin banklardakı 

əmanətləri üzrə 15.2 (1 dekabr tarixinə) dəfə artım qeydə alınmışdır. 

2011-ci ilin 1 dekabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 33.5% 

artaraq 3830.1 mln. manat təşkil etmişdir. İlin əvvəlindən əhalinin əmanətləri 26.4% və ya 800.3 mln. manat 

artmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı ölkənin bank-kredit sisteminin inkişafında da özünü 

göstərmişdir. Hesabat dövrünün sonuna bank-kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş kreditlərin həcmi 2003-cü il 

ilə müqayisədə 14.7 dəfə artmışdır. 

2011-ci ilin 1 dekabr tarixinə Azərbaycan iqtisadiyyatına cəmi kredit qoyuluşları 9.9 milyard manat təşkil 

etmişdir. 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata banklar tərəfindən kredit qoyuluşlarının həcmi isə keçən ilin eyni 

dövrünə nəzərən 7.9% və ya 701.1 mln. manat artaraq 9601.3 mln. manat təşkil etmişdir. İlin əvvəlindən 

iqtisadiyyata banklar tərəfindən kredit qoyuluşunun həcmi 7% və ya 629.5 mln. manat artmışdır. 

Qrafik 4. Əhalinin əmanətləri (dövrün əvvəlinə) və illik artım templəri 
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2011-ci ildə orta illik inflyasiya 7.9% (2009-cu ilin müvafiq dövrü üzrə: 5.7%) təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2011-ci il ərzində ən çox bahalaşma ərzaq məhsulları, içkilər və tütün qrupu üzrə 

olmuşdur. Belə ki, il ərzində ərzaq məhsulları, içkilər və tütün qrupu üzrə 10.4%, qeyri ərzaq malları üzrə 2.6%, 

xidmətlər üzrə isə 4.7% bahalaşma qeydə alınmışdır. 

Son 8 ildə ticarət əlaqələri ilbəil genişlənmiş və bu sahədə 7.0 dəfə artıma nail olunmuşdur. O cümlədən, 

idxal olunan məhsullar üzrə 3.7 dəfə, ixrac olunan məhsullar üzrə 10.3 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. 

2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində xarici ticarət dövriyyəsi 36326.9 mln. ABŞ dolları, ixrac 

26570.9 mln. ABŞ dolları, idxal isə 9756.0 mln. ABŞ dolları olmaqla 16814.9 mln. ABŞ dolları həcmində 

müsbət ticarət saldosu yaranmışdır. 

2011-ci ildə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 40 mlrd. dolları ötmüşdür. 

 

Qeyri-neft sahələrinin inkişafı 

2011-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün uğurlu olmuş, qeyri-neft sektorunun, regionların inkişafında, 

iqtisadiyyatın diversifikasiyasında, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasında, sahibkarlığın 

inkişafında, infrastrukturun təkmilləşdirilməsində, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində və əhalinin 

rifahının yüksəlməsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Eləcə də mürəkkəb xarici iqtisadi mühitdə 

Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal sosial-iqtisadi çağırışlara yüksək dayanıqlıq nümayiş etdirmiş, ÜDM 0,1% 

artmışdır. Orta illik inflyasiya 7,9% olmaqla birrəqəmli, manatın məzənnəsi isə sabit saxlanılmaqla makro-

iqtisadı sabitlik təmin edilmişdir. Xarici dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti beynəlxalq tələblərə cavab verməklə 

7,3% təşkil etmişdir. Strateji valyuta ehtiyatları 40 milyard dolları ötmüş və iqtisadi şoklara qarşı daha etibarlı 

"təhlükəsizlik yastığı" formalaşdırılmışdır 

2011-ci il  dövlət büdcəsinin gəlirləri 2010-cu ilə nisbətən 37,7% artaraq 15,7 milyard manat, xərcləri isə 

30,8% artaraq 15,4 milyard manat təşkil etmiş və dövlət büdcəsi profisitlə icra olunmuşdur. 

ÜDM-in adambaşına həcmi 7 min dolları ötmüş, yuxarı orta gəlirli ölkələr sırasında ölkəmizin mövqeyi 

daha da möhkəmlənmişdir. Son 8 ildə isə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfə artmışdır. 

İqtisadi artımın strukturu baxımından da 2011-ci il əvvəlki illərdən fərqlidir. Belə ki, qeyri-neft sektoru 

9,4% artmış, ÜDM-in artımı bütövlükdə qeyri-neft sektoru hesabına təmin edilmişdir. Son 8 ildə isə qeyri-neft 

sektorunun artımı 2,2 dəfə olmuşdur. Bu, ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası, onun neft sektorundan 

asılılığının minimuma endirilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasətin nəticəsidir. 

Sənayeləşmə siyasətinin uğurla davam etdirilməsi qeyri-neft sənayesinin dinamik inkişafını təmin 

etmişdir. Ötən il qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı 11,1%, o cümlədən emal sənayesi 7,1%, kimya 

sənayesi 27,1%, metallurgiya sənayesi 1,9 dəfə artmışdır. Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin 

sürətləndirilməsi və bu sahədə yeni güclərin yaradılması istiqamətində "Azərbaycan Respublikasında alternativ 

və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı" uğurla icra olunur 

45 
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Nəqliyyat sektorunda regional və yerli əhəmiyyətli iri infrastruktur layihələrin reallaşdırılması, o 

cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, TRASEKA və 

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması davam 

etdirilmiş, yeni metro stansiyaları və beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilmişdir. 

Ötən il informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11,8%, artmış, "Elektron Hökumət"in yaradılması 

çərçivəsində dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin tətbiqi genişlənmiş, Azərbaycanın ilk telekommunikasiya 

peykinin 2012-ci ildə orbitə çıxarılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.  

2011-ci il turizm sektorunun inkişafı üçün də əhəmiyyətli illərdən olmuş və bu sahədəki mövcud 

potensialdan fəal surətdə istifadə edilməsi turizm sahəsində bir sıra layihələrin həyata keçirilməsinə şərait 

yaratmışdır. Belə ki, ölkəmizdə turizm sahəsinin daha da inkişaf etdirilməsi və bu fəaliyyət üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması zərurətini 

nəzərə alaraq, turizm potensialından 

səmərəli istifadə olunmaqla zəngin 

coğrafi landşafta malik təbiətin və 

xalqımızın mədəni-tarixi irsinin 

geniş miqyasda tanıdılmasını təmin 

etmək məqsədilə 2011-ci il dövlət 

başçısı tərəfindən "Turizm ili" elan 

edilmişdir. Turizm 

infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsi, "Şahdağ" Qış-Yay 

Turizm Kompleksinin tikintisi, 

regionlarda və Bakıda yeni, müasir 

standartlara cavab verən mehmanxanaların istifadəyə verilməsi və bu kimi digər tədbirlər Azərbaycanın həm də 

turizm ölkəsinə çevrilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələrindəndir. Bu sahənin inkişafı ölkə əhalisinin ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunması və məşğulluğu baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 2011-ci ildə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalı 5,8% artmış, ərzaq təhlükəsizliyi daha da gücləndirilmiş, ərzaq məhsulları ilə 

özünü təminetmə səviyyəsi yüksəlmişdir. Ötən ildə də aqrar sektora dövlət dəstəyi tədbirləri, o cümlədən vergi 

azadolmaları, lizinq xidmətləri, güzəştli kreditlərin və subsidiyaların verilməsi davam etdirilmiş, müasir 

texnologiyalara əsaslanan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı genişləndirilmiş, müasir quşçuluq, 

heyvandarlıq kompleksləri yaradılmış, aqrar sektorun infrastruktur təminatı əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşmışdır. 2011-ci ildə dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2012-2020-ci illərdə 

üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı" kənd təsərrüfatının prioritet sahələrindən olan üzümçülüyün 

inkişafı ilə yanaşı, emal sənayesinin inkişafına da təkan verəcəkdir  

 

Regionların inkişafı 

Ölkə regionlarında mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 

inkişafına, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının 

stimullaşdırılmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun səviyyəsinin 

artırılmasına nail olmaq məqsədilə 2009-2013-cü illərdə ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını nəzərdə 

tutan Dövlət Proqramının icrası 2011-ci ildə də uğurla davam etdirilmişdir. Prezident İlham Əliyevin regionlara 

mütəmadi səfərləri, ötən il ərzində 300-ə qədər müxtəlif təyinatlı obyektlərlə tanış olması, yeni müəssisələrin 

açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirakı, verdiyi tapşırıq və tövsiyələr, hər bir rayonun inkişafı ilə bağlı 

qarşıda duran spesifik vəzifələri müəyyən edərək imzaladığı 54 sərəncamla regionların, eləcə də Bakı şəhəri və 

onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına əlavə vəsaitin ayrılması regionların tarazlı inkişafının təmin 

edilməsində müstəsna rol oynamışdır. 
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2011-ci il ərzində regionlarda müasir texnologiyalara əsaslanan 110-dan çox müəssisə tikilib istifadəyə 

verilmişdir. 200-dən çox müəssisənin tikintisi isə hazırda davam etdirilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafını 

nəzərdə tutan dövlət proqramları ilə yanaşı, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət 

proqramının uğurlu icrası sayəsində, qeyd edildiyi kimi, bir sıra əsas məhsullar ilə özünü təminetmə səviyyəsi 

daha da yüksəlmişdir. Bu gün meyvə-tərəvəz, bostan məhsulları, kartof, şəkər və şəkərdən hazırlanan 

məhsullar, meyvə şirələri və s. mallara olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2011-2013-cü illərdə Bakı səhərinin 

və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq, elektrik enerjisi, qaz və 

istilik təchizatı, rabitə və informasiya, kənd təsərrüfatının infrastruktur təminatı, ekologiya, su və kanalizasiya, 

yol təsərrüfatı və nəqliyyat sahələrində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 

Keçən ildə regionların və Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları 

çərçivəsində 164 məktəbin, 67 uşaq bağçasının, 29 səhiyyə obyektinin, 70 mədəniyyət obyektinin təmir-

tikintisi yekunlaşdırılmışdır. Bu istiqamətdə işlər yenə davam etdirilir. Başqa sözlə, 2012-ci il- də 99-u Bakıda 

olmaqla, respublikada daha 424 məktəbin təmir-tikintisi işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. 

 

Biznes və investisiya 

Son illər ölkədəki davamlı inkişaf, iri regional və beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi, müxtəlif 

infrastruktur layihələrinin icrası Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaratmış, 

ölkəmizi investorlar üçün daha da cəlbedici etmişdir. Ötən il 13 milyard dollar daxili və 7 milyard dollar xarici 

olmaqla ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard dollar investisiya yatırılmışdır. İnvestisiyaların 15,7 milyard dolları 

qeyri-neft sektorunun, 4,3 milyard dolları isə neft sektorunun payına düşmüşdür. 

Bütövlükdə ölkədə yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühiti sayəsində indiyədək Azərbaycan 

iqtisadiyyatına 120 milyard ABŞ dollarına yaxın investisiya yönəldilmişdir. 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına ötən il iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına 5,9 milyard 

manat investisiya qoyulmuşdur. Həmin investisiyaların 3,5 milyard manatı və ya 59%-dən çoxu infrastruktur 

layihələrinə, o cümlədən 1,9 milyard manatı nəqliyyat, 900 milyon manatdan çoxu kommunal infrastruktur, 

təqribən 200 milyon manatı su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə yönəldilmişdir. 

Ötən il dövlət investisiyalarının 28,8%-i və ya 1,7 milyard manatı sosialyönümlü layihələrin, o cümlədən 

220 milyon manatı ümumtəhsil məktəblərinin və peşə liseylərinin təmir və tikintisinin, 90 milyon manatı ali 

təhsil və elm müəssisələrinin təmir və tikintisi, eləcə də digər elm xərclərinin, 128 milyon manatdan çoxu 

səhiyyə obyektlərinin tikintisi, təmiri və müasir avadanlıqlarla təchiz olunmasının, 1 milyard manatdan çoxu 

mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, bərpası və yenidən qurulmasının, 42 milyon manatdan çoxu isə əlil və şəhid 

ailələri üçün yaşayış evlərinin tikintisinin payına düşmüşdür  

İqtisadiyyatın sürətli inkişafı ölkəmizin maliyyə imkanlarının artmasına və xarici ölkələrə sərmayə 

yatırmasına da əlverişli şərait yaratmışdır. Azərbaycan artıq investisiya ixrac edən ölkəyə çevrilmiş və son illər 

ərzində xarici ölkələrə 6 milyard dollar sərmayə yatırılmışdır. 2011-ci ildə investisiya imkanlarının 

araşdırılması məqsədilə Balkan ölkələrinə və Rusiya Federasiyasının Şimali Qafqaz regionuna səfər təşkil 

edilmişdir. Bu səfərlər çərçivəsində yaradılmış əlaqələr milli şirkətlərin xarici ölkələrdə fəal investisiya 

qoyuluşlarının həyata keçirilməsi, onların fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi imkanlarını daha da artıracaqdır. 

 

Sahibkarlığın inkişafı 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2011-ci ildə də sahibkarlığın inkişafı iqtisadi siyasətin prioritet 

istiqamətlərindən olmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, özəl sektora dövlət dəstəyinin 

artırılması, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi və sahibkarlığa əsassız müdaxilələrin aradan qaldırılması 

istiqamətində işlər davam etdirilmiş, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri 

yaradılmışdır. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdikləri icazələr barədə məlumatı əks etdirən 

internet portalı sahibkarların icazələr haqqında ətraflı məlumatlandırılmasını təmin edəcək, sahibkarlıq 

fəaliyyətinə başlamaq istəyənlər, öz fəaliyyətini genişləndirmək istəyən sahibkarlar tələb olunan icazə 
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xarakterli sənədlər, onların alınması prosedurları, təqdim edilməli sənədlər, icazələrin verilmə və qüvvədə olma 

müddətlərinə dair bütün məlumatları vahid mənbədən əldə edə biləcəklər  

Ötən il investisiya layihələrinin güzəştli kreditləşdirilməsi davam etdirilmiş, güzəştli kreditlərin istifadəsi 

qaydalarına edilmiş dəyişikliklər iri və uzunmüddətli investisiya layihələrinin, o cümlədən xüsusilə kiçik 

sahibkarlığın güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi imkanlarını daha da artırmışdır. 

2011-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 1643 sahibkara 138 milyon manat güzəştli 

kredit verilmiş, bu kreditlər hesabına 6500-dək yeni iş yeri yaradılacaqdır. Kreditlərin 75%-i regionlara, 25%-i 

isə Bakı qəsəbələrinə verilmiş, vəsaitlərin 25%-i dövlət büdcəsindən, 75%-i isə əvvəl verilmiş və il ərzində geri 

qaytarılan kredit vəsaitləri hesabına təmin edilmişdir. Güzəştli kredit vəsaitlərinin 80%-i aqrar sahənin 

inkişafına, o cümlədən 64%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına, 16%-i aqrar sahənin 

infrastruktur təminatına yönəldılmişdir. Ötən il müasir texnologiyalara əsaslanan 85 istehsal, emal və 

infrastruktur yönümlü iri layihəyə 118 milyon manat kredit verilmişdir. 2011-ci ildə Fondun güzəştli kreditləri 

hesabına yaradılmış 33 istehsal, emal və infrastruktur müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. Fond tərəfindən 

maliyyələşdirilmiş daha 96 müəssisə isə bu il istifadəyə veriləcəkdir. 

 

Xarici iqtisadi əlaqələr 

2011-ci il həm də ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası baxımından əlamətdar 

olmuşdur. Ölkəmizin xarici ticarət tərəfdaşlarının sayı 150-yə çatmış, 2010-cu illə müqayisədə xarici ticarət 

dövriyyəsi 8,4 milyard dollar artaraq 36,3 milyard dolları ötmüş, xarici ticarət saldosu müsbət 16,8 milyard 

dollar təşkil etmişdir. 

Ümumilikdə isə son 8 ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 7 dəfə, idxal 3,7 dəfə, ixrac 10,3 dəfə 

artmışdır. 

2011-ci il Azərbaycanın iqtisadi potensialının və ölkəmizdə yaradılmış əlverişli biznes mühitinin təbliği, 

yerli sahibkarların işgüzar əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından da uğurlu olmuşdur. Əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, ötən il də azərbaycanlı sahibkarların xarici ölkələrdə fəaliyyətinin və qarşılıqlı əlaqələrinin daha 

da genişləndirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlər görülmüş, Türkiyədə Azərbaycanlı İş Adamları Birliyi 

yaradılmış, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) Avstriyada yeni 

nümayəndəliyi fəaliyyətə başlamışdır. Yerli sahibkarların potensial imkanlarının reallaşdırılmasına dəstək və 

biznesin müasir fonnalarının təşviq edilməsi, xarici əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycanda - 91, 

xarici ölkələrdə 99 biznes forumu və konfransı, Bakıda milli sərgi təşkil olunmuş, Amerika, Avropa, Yaxın 

Şərq ölkələrində, eləcə də Rusiyada keçirilmiş sərgilərdə milli şirkətlərin iştirakı Azərbaycan mənşəli 

məhsulların tanıdılmasında, qeyri-neft məhsullarının satış bazarlarının genişləndirilməsində əhəmiyyətli 

olmuşdur. 

Ötən il ölkəmizdə istehsal edilən rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının tanıdılması və 

ölkəmizin ixrac qabiliyyətinin artırılması baxımından da uğurlu olmuşdur. Hazırda dünyanın bir sıra 

ölkələrində Azərbaycan mənşəli məhsullar maraqla qarşılanır və onların satışı həyata keçirilir. 2011-ci ildə 

AZPROMO-nun dəstəyi ilə ABŞ-da "West Coast Connection" idxal-ixrac şirkəti yaradılmış və artıq ABŞ- da 

"Made in Azerbaijan" brendi ilə məhsullar satılır  

Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq, 100-dən artıq rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsulları 

istehsalçıları və alıcıları ilə görüş keçirilmiş, 10 sənaye sahəsi üzrə qruplaşdırılmış 97 müəssisənin sənaye 

məhsullarının kataloqu və 75 müəssisə üzrə sənaye məhsullarının spesifikasiyasına dair kompakt disk 

hazırlanmışdır. 

Azərbaycanın 2011-ci ildə əldə etdiyi nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. İnkişaf etmiş bir sıra ölkələrin reytinqləri aşağı düşdüyü halda "Standart & Poor's" reytinq 

agentliyi Azərbaycanın mövcud uzunmüddətli müstəqil kredit reytinqini ötən ilin dekabr ayında bir pillə 

artıraraq "BBB-" səviyyəsinə çatdırmış, reytinq üzrə proqnozunu isə "sabit" saxlamışdır. Beləliklə də "Standart 

&Poor's" reytinq agentliyi "Fitch Ratings" agentliyindən sonra ölkəmizə investisiya reytinqi vermiş ikinci 

agentlik olmuşdur. 
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"Fitch Ratings" agentliyi Azərbaycanın xarici və daxili valyutada uzunmüddətli suveren reytinqini 

investisiya səviyyəli "BBB-"səviyyəsində təsdiq etmiş və reytinq proqnozunu "müsbət" kimi saxlamışdır. 

"Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın uzunmüddətli kredit reytinqini "Ba 1" səviyyəsində 

qiymətləndırmiş, reytinq üzrə proqnozu isə "müsbət"ə dəyişmişdir. Eləcə də "Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti 

Indeksi" hesabatına əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə 142 ölkə arasında 55-

ci, MDB-də isə 1-ci olmuşdur. 

 

Sosial sahələrin inkişafı 

Əldə olunmuş iqtisadi nailiyyətlər əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin 

reallaşdırılmasına, xüsusilə də əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində mühüm addımların atılmasına daha əlverişli şərait yaratmış, bütün sahələrdə olduğu kimi, sosial 

sferada da davam etdirilən islahatlar əhalinin etibarlı sosial müdafiə sisteminin formalaşmasını təmin etmişdir. 

2011-ci il ərzində dövlət büdcəsindən sosialyönümlü xərclərə 16,5%, о cümlədən sosial müdafiə və sosial 

təminat xərclərinə 33,2% çox vəsait ayrılmışdır. 

Orta aylıq əməkhaqqı 2011-ci ilin 11 ayı ərzində 8,3% artaraq 357 manata çatmışdır. 2011-ci ildə dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər və idman, elm və bir sıra digər sahələrdə 

əməkhaqqı orta hesabla 10%, 900 min pensiyaçının əmək pensiyası orta hesabla 40%-ə qədər artırılmış, qaçqın 

və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində əhalinin 

məşğulluğu artmış, 2011-ci il ərzində 94 minə yaxın yeni iş yeri yaradılmış və işsizlik səviyyəsi 5,4%-ə qədər 

azalmışdır. 

Yoxsulluq həddi 2003-cü ildəki 35,8 manatdan 3 dəfə artırılaraq 2011-ci ildə 106,9 manata çatdırılmışdır. 

Yoxsulluq səviyyəsi isə bu müddətdə 44,7%-dən 2011-ci ildə 7,6%-ə enmişdir. Göründüyü kimi, yoxsulluq 

həddinin ilbəil davamlı şəkildə artırılması ilə yanaşı, yoxsul əhalinin sayı kəskin surətdə azalmışdır. 

"Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı"nın 2011-2015-ci illəri əhatə edən Tədbirlər 

Planında müəyyənləşdirilən tədbirlərin həyata keçirilməsi yoxsulluq səviyyəsinin daha da azaldılmasında 

mühüm rol oynayacaqdır. 
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2012-ci il  

  

2012-ci ildə ÜDM-in real artım tempi 2.2% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 54 milyard manat olmuşdur. 

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 5884.5 manat (7490.5 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 

Qrafik 1 

Neft-qaz sektoru üzrə 2012-ci ildə 2011-ci ilə nisbətən 5.0% azalma qeydə alınmışdır. Bu sektorun ÜDM-

də xüsusi çəkisi 47.3% (2011-ci ildə: 51.2%) təşkil etmişdir. 

2012-ci ildə qeyri-neft 

sahələrinin inkişaf 

dinamikası ümumilikdə bu 

sahənin real ifadədə 9.7% 

(2011-ci ildə: 9.4%) artması 

ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 

2011-ci ilə nisbətən 2012-ci 

ildə rabitə sahəsi 15.9%, 

nəqliyyat sahəsi 5%, tikinti 

sahəsi 18%, kənd təsərrüfatı 

5.8%, ticarət sahəsi isə 9.6% 

artmışdır. 

2012-ci ildə ölkədə 

iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 15338.5 mln. manat və ya ötən 

ilin müvafiq dövründə olduğundan 18% çox əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş 

vəsaitin 78.8%-ni daxili investisiyalar, 21.2%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 2012-ci ildə əsas 

kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 11690.5 milyon manatı (76.2%-i) qeyri-neft bölməsinin, 3648 

milyon manatı (23.8%-i) isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 

2012-ci ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata banklar tərəfindən kredit qoyuluşlarının həcmi keçən ilin 1 

dekabr tarixinə nisbətən 22.1% artaraq 11721.3 mln. manat təşkil etmişdir (2011-ci ilin dekabr ayının 1-nə 

kredit qoyuluşlarının artımı 7.9% olmuşdur ). 

Qrafik 2 

 

2012-ci ilin 1 dekabr 

tarixinə əhalinin 

banklardakı əmanətləri 

keçən ilin eyni dövrünə 

nəzərən 24.4% artaraq 4.8 

mlrd. manat təşkil etmişdir 

(2011-ci ilin dekabr ayının 

1-nə əmanətlərin artımı 

33.5% olmuşdur). 

 

 

 

 

 

 

Qrafik 3 

 

2012-ci ildə əhaliyə 17559.1 mln. manatlıq çox geniş çeşidli istehlak malları satılmış və 5828.1 mln. 

manatlıq pullu xidmətlər göstərilmişdir. 2011-ci il ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 9.6%, pullu xidmətlərin 
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həcmi isə 8.0% artmışdır. İl ərzində ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 9728 mln. manatlıq ərzaq məhsulları və 

7831.1 mln. manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və bu göstəricilərin real həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən 

müvafiq olaraq 2.1% və 20.7% artmışdır. 

2012-ci ilin 1 dekabr tarixinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları ötən 

ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9.1% artaraq 391.4 manat təşkil etmişdir. 2012-ci ildə əhalinin hər nəfərinə düşən 

gəlirləri isə 12.2 % artaraq 

3784.3 manata çatmışdır. 

2012-ci ildə xarici ticarət 

dövriyyəsi 33.6 mlrd. ABŞ 

dolları, o cümlədən, ixrac 23.9 

mlrd. ABŞ dolları, idxal isə 9.7 

mlrd. ABŞ dolları olmaqla 14.2 

mlrd. ABŞ dolları həcmində 

müsbət ticarət saldosu 

yaranmışdır. 

DSK-nın məlumatlarına 

əsasən 2012-ci ildə 2011-ci ilə 

nəzərən ərzaq məhsulları üzrə 

0.8%, qeyri-ərzaq malları üzrə 

1.0%, xidmətlər üzrə 1.2% bahalaşma qeydə alınmışdır. Nəticədə 2012-ci ildə istehlak mallarının qiymətləri və 

xidmət tarifləri 2011-ci ilə nisbətən 1.1% bahalaşmışdır. 

2012-ci ildə manatın 1 ABŞ dollarına qarşı orta məzənnəsi 0.7856 AZN təşkil etmişdir. 

 

2012-ci il üzrə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar haqqında məlumat 

  

2012-ci il üzrə ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas 

kapitala 15338,5 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Əvvəlki illə müqayisədə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 

həcmi 18 faiz artmışdır. Belə ki, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 78,8 faizini və ya 12079.6 milyon manatını 

daxili investisiyalar, 21,2 faizini və ya 3258.9 milyon manatını isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 

 2012-ci il üzrə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyanın 3648 milyon manatı (23,8 faizi) neft 

sektorunun, 11690.5 milyon manatı (76,2 faizi) qeyri-neft sektorunun inkişafında istifadə edilmişdir. Neft və 

qeyri-neft sektoru üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar aylar üzrə aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 

 2012-ci ilin üzrə xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin həcmi 3258,9 milyon manat təşkil 

edərək, əvvəlki ilə nisbətən 23,4 faiz artmışdır. 

Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 2012-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş xarici 

investisiyanın 2933 milyon manatı (90 faizi) Böyük Britaniya, ABŞ, Yaponiya, Norveç, Türkiyə, Çexiya və 

Fransa investorlarına məxsusdur.  
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2013-cü il 

 

2013-cü ildə ÜDM-in real artım tempi 5.8% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 57.7 milyard manat 

olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 6207.3 manat (7912.5 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 

Qrafik 1 

Neft-qaz sektoru üzrə 2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən 1.0% artım qeydə alınmışdır. Bu sektorun ÜDM-

də xüsusi çəkisi 43.4% təşkil etmişdir. 

2013-cü ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 10.0% (2012-ci 

ildə: 9.7%) artması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 2012-ci ilə nisbətən 2013-cü ildə rabitə sahəsi 10.7%, nəqliyyat 

sahəsi 6.3%, tikinti sahəsi 23.0%, kənd təsərrüfatı 4.9%, ticarət sahəsi isə 9.9% artmışdır. 

2013-cü ildə ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 

17872.1 mln. manat və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15.1% çox əsas kapitala investisiya 

yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 76.7%-ni daxili investisiyalar, 23.3%-ni isə xarici investisiyalar 

təşkil etmişdir. 2013-cü ildə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 13047.3 milyon manatı (73.0%-i) 

qeyri-neft bölməsinin, 4824.8 milyon manatı (27.0%-i) isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 

2013-cü ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata banklar tərəfindən kredit qoyuluşlarının həcmi keçən ilin 
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müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30.0% artaraq 15245.3 mln. manat təşkil etmişdir (2012-ci ilin dekabr ayının 1-

nə kredit qoyuluşlarının artımı 22.1% olmuşdur). 

 Qrafik 2 

 

  

2013-cü ilin 1 dekabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri keçən ilin eyni dövrünə nəzərən 34.8% 

artaraq 6.4 mlrd. manat təşkil etmişdir (2012-ci ilin dekabr ayının 1-nə əmanətlərin artımı 24.4% olmuşdur). 

 

Qrafik 3 

 

2013-cü ildə əhaliyə 19655.9 mln. manatlıq çox geniş çeşidli istehlak malları satılmış və 6527.3 mln. 

manatlıq pullu 

xidmətlər 

göstərilmişdir. 2012-

ci illə müqayisədə 

əmtəə dövriyyəsi 

9.9%, pullu 

xidmətlərin həcmi isə 

8.2% artmışdır. İl 

ərzində ölkə sakinləri 

ticarət şəbəkəsindən 

10170.4 mln. manatlıq 

ərzaq məhsulları və 

9485.5 mln. manatlıq 

qeyri-ərzaq malları 

almış və bu 

göstəricilərin real həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən müvafiq olaraq 2.3% və 20.2% artmışdır. 

2013-cü ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları 2012-ci illə müqayisədə 

6.2% artaraq 423.0 manat təşkil etmişdir. 2013-ci ildə əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirləri isə 6.6 % artaraq 

4039.6 manata çatmışdır. 

  

Qrafik 4 

 

 

  

2013-cü 

ildə manatın 1 

ABŞ dollarına 

qarşı orta 

məzənnəsi 

0.7845 AZN 

təşkil etmişdir.  
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2014-cü il 

 

2014-cü ildə ÜDM-in real artım tempi 2,8% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 59,0 milyard manat 

olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 6264.1 manat (7985.9 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 

Qrafik 1 

 
Neft-qaz sektoru üzrə 2014-cü ildə 2013-cü ilə nisbətən 2.9% azalma qeydə alınmışdır. Bu sektorun 

ÜDM-də xüsusi çəkisi 39.0% (2013-cü ildə: 42.9 %) təşkil etmişdir. 

2014-cü ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 7.0% artması ilə 

nəticələnmişdir. Belə ki, 2013-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə rabitə sahəsi 15.1%, nəqliyyat sahəsi 4.7%, tikinti 

sahəsi 9.1%, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sektoru 18.2%, ticarət sahəsi isə 10.0% artmışdır. 

2014-cü ildə ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 

17615.8 mln. manat investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 72.3%-ni daxili investisiyalar, 

27.7%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 2014-cü ildə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 

11651.6 milyon manatı (66.1%-i) qeyri-neft bölməsinin, 5964.2 milyon manatı (33.9%-i) isə neft bölməsinin 

inkişafında istifadə edilmişdir. 

2014-cü ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata banklar tərəfindən kredit qoyuluşlarının həcmi keçən ilin 1 

dekabr tarixinə nisbətən 19.1% artaraq 18151.9 mln. manat təşkil etmişdir (2013-cü ilin dekabr ayının 1-nə 

kredit qoyuluşlarının artımı 30.0% olmuşdur). 

Qrafik 2 

 
2014-cü ilin 1 dekabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri keçən ilin eyni dövrünə nəzərən 10.4% 

artaraq 7.1 mlrd. manat təşkil etmişdir (2013-cü ilin dekabr ayının 1-nə əmanətlərin artımı 34.8% olmuşdur). 

 

Qrafik 3 
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2014-cü ildə əhaliyə 22.0 mlrd. manatlıq çox genişçeşidli istehlak malları satılmış və 7.0 mlrd. manatlıq 

pullu xidmətlər göstərilmişdir. 2013-cü illə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 10.0%, pullu xidmətlərin həcmi isə 

7.2% artmışdır. İl ərzində ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 11.0 mlrd. manatlıq qeyri-ərzaq malları almış və 

bu göstəricinin real həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən 16.2% artmışdır. 

2014-cü ilin 11 ayında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları 2013-cü ilin 

eyni dövrü ilə müqayisədə 5.4% artaraq 442.1 manat təşkil etmişdir. 2014-cü ildə əhalinin hər nəfərinə düşən 

gəlirləri isə 3.5% artaraq 4180.5 manata çatmışdır. 

2014-cü ilin 11ayında xarici ticarət dövriyyəsi 28.8 mlrd. ABŞ dolları, o cümlədən, ixrac 20.7 mlrd. ABŞ 

dolları, idxal isə 8.1 mlrd. ABŞ dolları olmaqla 12.6 mlrd. ABŞ dolları həcmində müsbət ticarət saldosu 

yaranmışdır. 

2014-cü ildə manatın 1 ABŞ dollarına qarşı orta məzənnəsi 0.7844 AZN təşkil etmişdir. 
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2015-ci il 

 

2015-ci ildə ÜDM-in real artım tempi 1.1% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 54.4 milyard manat 

olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 5703.7 manat (5558.7 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 

Qrafik 1 

 
2015-ci ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 1.1% artması 

ilə nəticələnmişdir. Belə ki, 2014-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə rabitə sahəsi 6.8%, turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə sahəsi 14.0%, ticarət sahəsi 10.9%, kənd təsərrüfatı isə 6.6% artmışdır. 

2015-ci ildə ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 

15957.0 mln. manat əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 56.0%-ni daxili 

investisiyalar, 44.0%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 2015-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi 

investisiyaların 8796.3 milyon manatı (55.1%-i) qeyri-neft bölməsinin, 7160.7 milyon manatı (44.9%-i) isə neft 

bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 2015-ci ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata maliyyə-kredit 

təşkilatlarının təqdim etdikləri kreditlərin həcmi 2014-cü ilin 1 dekabr tarixinə nisbətən 3.3% artaraq 18744.3 

mln. manat təşkil etmişdir (2014-cü ilin dekabr ayının 1-nə kredit qoyuluşlarının artımı 19.1% olmuşdur). 

2015-ci ilin 1 dekabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri 7089.5 milyon manat təşkil etmişdir. 

2015-ci ildə əhaliyə istehlak bazarında satılmış əmtəələrin və göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcmi ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9.7% artaraq 34295.1 mln. manata bərabər olmuşdur. 2014-cü ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 10.9%, pullu xidmətlərin həcmi isə 5.1% artmışdır. 2015-ci il ərzində 

ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 12.9 milyard manatlıq ərzaq məhsulları və 12.8 milyard manatlıq qeyri-

ərzaq malları almış və bu göstəricilərin həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən müvafiq olaraq 10.1% və 12.8% 

artmışdır. 

2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək 

haqları 2014-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4.5% artaraq 462.0 manat təşkil etmişdir. 2015-ci ildə əhalinin 

hər nəfərinə düşən gəlirləri isə 4.5% artaraq 4380.1 manata çatmışdır. 

2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 18.8 mlrd. ABŞ dolları, o cümlədən, ixrac 

10.6 mlrd. ABŞ dolları, idxal isə 8.2 mlrd. ABŞ dolları olmaqla 2.4 mlrd. ABŞ dolları həcmində müsbət ticarət 

saldosu yaranmışdır. 
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2016-cı il  

 

2016-cı ildə ÜDM real ifadədə 3.8% azalmış və cari qiymətlərlə 60.0 milyard manat olmuşdur. 

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 6223.8 manat (3899.9 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 

 
Neft-qaz sektoru üzrə 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən artım tempi dəyişməmişdir. Bu sektorun ÜDM-də 

xüsusi çəkisi 34.3% (2015-ci ildə 30.3%) təşkil etmişdir. 

2016-cı ildə qeyri-neft ÜDM-i real ifadədə 5.4% azalmışdır (2015-ci ildə 1.1% artmışdır). Qeyd edək ki, 

2015-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə rabitə sahəsi 4.5%, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsi 0.1%, 

ticarət sahəsi 1.5%, kənd təsərrüfatı isə 2.6% artmış, tikinti 27.6%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 0.5% 

azalmışdır. 

2016-cı ildə ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına 

14903.4 mln. manat əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 40.5%-ni daxili 

investisiyalar, 59.5%-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 2016-cı ilin ildə əsas kapitala yönəldilmiş 

ümumi investisiyaların 6286.0 milyon manatı (42.2%-i) qeyri-neft bölməsinin, 8617.4 milyon manatı (57.8%-i) 

isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 

2016-cı ilin 1 dekabr tarixinə iqtisadiyyata maliyyə-kredit təşkilatlarının təqdim etdikləri kreditlərin 

həcmi 2015-ci ilin 1 dekabr tarixinə nisbətən 13.2% azalaraq 16275.5 mln. manat təşkil etmişdir (2015-ci ilin 

dekabr ayının 1-nə kredit qoyuluşlarının artımı 3.3% olmuşdur). 

2016-cı ilin 1 dekabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri 7605.8 milyon manat təşkil etmişdir (2015-

ci ilin dekabr ayının 1-nə əhalinin banklardakı əmanətləri 7089.5 mln. manat olmuşdur). 

2016-cı ildə əhaliyə istehlak bazarında satılmış əmtəələrin və göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcmi ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0.9% artaraq 39215.5 mln. manata bərabər olmuşdur. 2015-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 1.5% artmış, pullu xidmətlərin həcmi isə 1.1% azalmışdır. 2016-cı ildə 

ölkə sakinləri ticarət şəbəkəsindən 15.1 milyard manatlıq ərzaq məhsulları və 15.1 milyard manatlıq qeyri-ərzaq 

malları almış və bu göstəricilərin həcmi ötən ilin eyni dövrünə nəzərən müvafiq olaraq 2.1% və 0.8% artmışdır. 

2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları 

2015-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7.0% artaraq 494.3 manat təşkil etmişdir. 2016-cı ilin ildə əhalinin hər 

nəfərinə düşən gəlirləri isə 7.5% artaraq 4709.8 manata çatmışdır. 

2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 16.0 mlrd. ABŞ dolları, o cümlədən, ixrac 

8.3 mlrd. ABŞ dolları, idxal isə 7.7 mlrd. ABŞ dolları olmaqla 0.6 mlrd. ABŞ dolları həcmində müsbət ticarət 

saldosu yaranmışdır. 
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DSK-nın məlumatlarına əsasən 2016-cı ildə 2015-ci ilin müvafiq dövrünə nəzərən ərzaq məhsulları üzrə 

14.7%, qeyri-ərzaq malları üzrə 16.7%, xidmətlər üzrə 5.8% bahalaşma qeydə alınmışdır. Nəticədə 2016-cı ildə 

istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri 2015-ci ilə nisbətən 12.4% bahalaşmışdır. 

2016-cı ildə manatın 1 ABŞ dollarına qarşı orta illik məzənnəsi 1.5959 AZN təşkil etmişdir. 
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2017-ci il  

 

Operativ statistik məlumatlara əsasən, 2017-ci ilin ilk 11 ayında keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

xarici ticarət dövriyyəsi 12 faiz artaraq 21,8 milyard ABŞ dolları təşkil edib, əmtəə ixracı isə 19 faiz artaraq 14 

milyard ABŞ dollarını üstələyib. Məmnunedici hal kimi qeyri-neft əmtəə ixracının 24 faiz artmasını xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. Bütövlükdə ticarət hesabında 6 milyard ABŞ dollarından çox müsbət saldo yaranıb və nəticədə 

dövlətin məcmu valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 4,5 milyard ABŞ dolları və ya 13,3 faiz artıb. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici şokların iqtisadiyyata mənfi təsirlərindən təkcə Azərbaycanda deyil, bütün 

region ölkələrində ən çox bank sektoru zərər çəkib. Lakin digər ölkələrdən fərqli olaraq, ölkəmizdə özəl 

kommersiya banklarında sığortalanmış əmanətlərə 2016-cı ildə xüsusi olaraq qəbul edilmiş Qanuna əsasən 

dövlət 100 faiz zəmanət verir. Bunun nəticəsində bank əmanətçilərinin mütləq əksəriyyəti zərərlərdən tam 

qorunub. Bu əsasda bank sektorunda sağlamlaşdırma tədbirləri nəticəsində fəaliyyəti dayandırılmış bir sıra 

banklarda qorunan əmanətlərin qaytarılması məqsədilə dövlət büdcəsindən Əmanətlərin Sığortalanması 

Fonduna 545 milyon manat məbləğində vəsait köçürülüb. 

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri təsdiq olunmuş proqnoza qarşı 98 faiz səviyyəsində 

icra olunub və müvafiq olaraq 16 milyard 447 milyon manat və 17 milyard 588 milyon manat təşkil edib. 

Büdcə proqnozu ilə nəzərdə tutulan mədaxil mənbələrindən 736 milyon manat az vəsait daxilolmasına 

baxmayaraq, gömrük daxilolmalarının 16 faiz və ya 359 milyon manat çox olması, əlavə həcmdə dövlət 

qısamüddətli istiqrazlarının daxili bazarda satılması və büdcə xərclərinin səmərəliliyinin artırılması hesabına 

büdcə təşkilatlarının təqdim etdikləri məxaric sifarişləri dövlət büdcəsinin təsdiq olunmuş xərcləri çərçivəsində 

tam icra olunub. 

Dövlət büdcəsinin kəsiri təsdiq olunmuş yuxarı həddən 34 milyon manat az olub. İcmal büdcənin 

icrasında əldə edilmiş müsbət dinamika xüsusilə qeyd olunmalıdır. Belə ki, təsdiq olunmuş icmal büdcənin 

kəsiri 7,6 milyard manat və ya ÜDM-in 11,1 faizi səviyyəsində proqnozlaşdırılırdısa, ilin nəticələrinə əsasən 

həmin kəsir ÜDM-in 1,5 faizinədək daralaraq 1 milyard manat təşkil edib. 

2017-ci ildə sosial sahənin prioritet qaydada maliyyələşdirilməsi məqsədilə 5 milyard 52 milyon manat və 

ya dövlət büdcəsi xərclərinin 28,7 faizi həcmində vəsait yönəldilib. Ümumtəhsil məktəblərində çalışan 

müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi yolu ilə əmək haqlarının əhəmiyyətli 

dərəcədə artırılması təmin edilir. Bu istiqamətdə 2014-cü ildən başlanılmış işlər uğurla davam etdirilib və dövlət 

büdcəsindən 164 milyon manat vəsaitin yönəldilməsi ilə dəstəklənib. 2018-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 140 

min müəllimin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi başa çatdırılıb ki, bunun da 41 min nəfərdən çoxu 

2017-ci ilin payına düşür. 

Səhiyyə sisteminin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin 

keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində 

1800-dən çox müayinə, müalicə, diaqnostika, cərrahiyyə əməliyyatı və digər tibbi xidmətləri özündə birləşdirən 

icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılıb və 2017-ci il dövlət büdcəsindən bu məqsədə 36,0 milyon manat 

vəsait yönəldilib. 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların yaşayış şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üçün 2017-ci ilin icmal və dövlət büdcələrindən üst-üstə 326,0 milyon manat, o cümlədən 

dövlət büdcəsindən 221,0 milyon manat, Dövlət Neft Fondunun büdcəsindən 105,0 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Bu səpkidə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Bakı və Abşeron 

yarımadasında qəzalı binalarda məskunlaşmış 4 mindən çox məcburi köçkün ailələrinin yeni təhlükəsiz 

mənzillərə köçürülməsi ilə bağlı nəcib təşəbbüsü xüsusilə təqdirəlayiqdir. Həmin təşəbbüsə cavab olaraq 

ölkəmizin bir sıra özəl şirkətləri öz vəsaitləri hesabına bir neçə yaşayış kompleksi inşa edib məcburi köçkünlərin 

sərəncamına verilməsi barədə qərar qəbul ediblər. 

2017-ci ildə sosial təminat və əmək bazarı sahələrində də bir sıra islahatlara başlanılıb. Belə ki, 2017-ci 

ilin ortalarından etibarən əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyə dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi ilə yeni 

pensiya sisteminə keçilib, İşsizlikdən Sığorta Fondunun, qeyri-rəsmi əmək bazarı üzrə komissiyanın 

yaradılması, yeni peşə təlimi mərkəzlərinin açılması və passiv əmək bazarı proqramlarından aktiv proqramlara 
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keçilməsi istiqamətində atılan addımlar əhalinin sosial təminatının və əmək bazarının daha da 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 

Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin daha 

keyfiyyətli və sürətlə həyata keçirilməsi üçün müstəsna rola malik olan “ASAN xidmət”in maliyyə təminatı 

üçün 2017-ci ildə 45,0 milyon manat vəsait yönəldilib. 

2017-ci ilin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına investisiya xərclərinə 2 milyard 690 milyon manat vəsait 

yönəldilməklə, nəzərdə tutulan bütün layihələrin maliyyələşdirilməsi təmin edilib. Bu mənbədən elm, təhsil, 

səhiyyə, mədəniyyət, idman və digər sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin tikintisinə və yenidən 

qurulmasına 651,0 milyon manat, ölkənin əsas enerji, su və qaz təchizatı, nəqliyyat, kommunal, meliorasiya 

infrastrukturlarının tikintisi və yenidən qurulması üçün 1 milyard 237 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Hesabat dövrü ərzində dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında həyata keçirilən investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 67,0 milyon manat vəsait 

sərf edilib. Bu, 2016-cı illə müqayisədə 35,0 milyon manat və ya 2,1 dəfə çoxdur. 

Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin daha da artırılması, pambıqçılığın, taxılçılığın, baramaçılığın, 

tütünçülüyün və heyvandarlığın kompleks inkişafının genişləndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin daha da 

gücləndirilməsi üçün 2017-ci ilin dövlət və icmal büdcələrindən üst-üstə 581,0 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Pambıqçılığa dəstək məqsədilə xüsusi təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikalarının alınmasına son iki ildə dövlət 

büdcəsindən 295,0 milyon manat vəsait ayrılıb, pambıq istehsalına görə 30,0 milyon manatadək subsidiya 

verilib. Kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə əlavə suvarılan torpaq sahələrinin daxil edilməsi, meliorativ sistemin 

müasir tələblər səviyyəsinə uyğun modernləşdirilməsi və mütərəqqi suvarma üsullarının tətbiqi üçün 2017-ci 

ilin dövlət və icmal büdcələrindən ayrılan vəsait və xaricdən cəlb edilmiş kreditlər hesabına cəmi 461,0 milyon 

manat vəsait yönəldilib. 

2018-ci ilin dövlət büdcəsi Qanunu ilə birlikdə 2018-ci ilin yanvar ayının 1-dən ölkə üzrə ehtiyac 

meyarının həddi orta hesabla 12 faiz artırılaraq 130 manat səviyyəsində müəyyən edilmişdir, bununla yanaşı, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə minimum əməkhaqqının yuxarı həddinin də eyni 

səviyyəyə qaldırılması tapşırılmışdır. 
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2018-ci il  

 

2018-ci il dövlətimizin müasir tarixində xüsusi yerə layiq olan bir sıra layihələrin ərsəyə gəlməsi, o 

cümlədən nəhəng transmilli “Cənubi Qaz Dəhlizi” layihəsi çərçivəsində “Şahdəniz-2” və TANAP layihələrinin 

uğurla reallaşması, “Azərspace-2” peykinin orbitə buraxılması, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 

Kompleksinin, Sumqayıtda polipropilen zavodunun, Azərbaycanın dövlət investisiyası ilə Türkiyədə böyük neft 

emalı zavodunun istismara verilməsi ilə də səciyyələnir.  

2018-ci il “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Vergi Məcəlləsinə mühüm 

dəyişikliklər edilib, yeni büdcə və ortamüddətli xərclərin formalaşdırılması qaydası, dövlət borcunun idarə 

edilməsinə dair orta və uzunmüddətli strategiya, yeni vahid büdcə təsnifatı təsdiqlənib. Qeyd olunan sənədlər 

qeyri-neft sektorunda vergi yükünün azaldılmasını, büdcənin sabitliyinin və ortamüddətli dayanıqlığının təmin 

edilməsini, dövlət xərclərinin prosiklikliyinin aradan qaldırılmasını, maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın 

daha da artırılmasını, ölkədə dayanıqlı və idarəolunan dövlət borcunun səviyyəsinin müəyyən edilməsini, bu 

sahədə risklərin qarşılanması sisteminin təkmilləşdirilməsini və nəzarət mexanizminin gücləndirilməsini özündə 

birləşdirir. 

2018-ci il, eyni zamanda, makroiqtisadi sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi, qlobal ticarətdə 

proteksionizmin və ticarət müharibələrinin vüsət aldığı bir zamanda xarici şokların ölkə iqtisadiyyatına 

təsirlərinin neytrallaşdırılması ili kimi də dəyərləndirilə bilər. Büdcə-fiskal siyasətin monetar siyasətlə sıx 

əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində il ərzində milli valyutanın sabitliyi qorunub, inflyasiyanın 

cilovlanmasına və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10 faiz-bənd azalmasına nail olunub. Xarici ticarət 

balansındakı müsbət saldo tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının 5 milyard ABŞ dollarına qədər, 

məcmu valyuta ehtiyatlarının isə ötən ilin əvvəlinə nisbətən 3,0 milyard ABŞ dolları məbləğində və ya 6,5 faiz 

artmasını şərtləndirib. 

2018-ci ilin sonuna Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları nəzərə alınmadan hökumətin valyuta ehtiyatları 

xarici dövlət borcumuzu 4,3 dəfə üstələməklə ümumi daxili məhsulun 83,5 faizini təşkil edib. 

2018-ci il ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı dövlət və icmal büdcələrinin icrasına da öz müsbət 

təsirini göstərib. Operativ məlumatlara əsasən, 2018-ci ilin icmal büdcəsinin gəlirləri 31 milyard 35 milyon 

manat, xərcləri 26 milyard 334 milyon manat icra olunub. İcmal büdcədə 4 milyard 700 milyon manat büdcə 

artıqlığı və ya ümumi daxili məhsula nisbətdə 5,9 faizlik profisit əldə edilib. 2017-ci illə müqayisədə gəlirlər 

müvafiq olaraq 6 milyard 750 milyon manat və ya 28,9 faiz, xərclər isə 1 milyard 151 milyon manat və ya 4,6 

faiz çox icra olunub. 

2018-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 milyard 411 milyon manat və yaxud təsdiq olunmuş proqnoza 

nisbətən 262,0 milyon manat çox icra edilib. Dövlət büdcəsinin kəsiri 951,0 milyon manat proqnoza qarşı 

faktiki olaraq 644,0 milyon manat az olub və ya 307,0 milyon manatadək daralıb. 

Qeyri-neft sektoru üzrə büdcə daxilolmalarının artımla icra edilməsi xüsusilə qeyd olunmalıdır. Bu 

daxilolmalar 9 milyard 10 milyon manat və yaxud 102,4 faiz icra edilməklə proqnozda nəzərdə tutulduğundan 

207,0 milyon manat, 2017-ci illə müqayisədə isə 378,0 milyon manat və ya 4,4 faiz çox təşkil edib. 

2018-ci ildə Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmalar 7 milyard 418 milyon manat və yaxud 100,5 faiz, 

2017-ci ilə nisbətən 444,0 milyon manat və ya 6,4 faiz çox icra edilib. 

Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə 3 milyard 434 milyon manat və ya proqnoza nisbətən 

244,0 milyon manat çox vəsait daxil olub. Bu 2017-ci illə müqayisədə 825,0 milyon manat və ya 31,6 faiz 

çoxdur. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə proqnoz 1,2 faiz artımla yerinə yetirilərək büdcəyə 101,2 milyon 

manat vəsait təmin edilib. 

2018-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 22 milyard 719 milyon manat və yaxud 98,4 faiz icra edilib ki, bu 

da 2017-ci ilin icra göstəricisindən 0,3 faiz-bənd çoxdur. 

2018-ci il dövlət və icmal büdcələrdə nəzərdə tutulan bütün sosial öhdəliklər, əsas dövlət proqramları və 

prioritet kəsb edən layihələr tam həcmdə maliyyələşdirilib. 
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2018-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 31,7 faizi və ya 7 milyard 197 milyon manatı sosialyönlü xərclərin 

payına düşür ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 506,0 milyon manat və ya 7,6 faiz çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamlarına uyğun olaraq ötən ilin mart ayından əhalinin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə ölkədə sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial 

ödənişlərin orta hesabla 10 faiz artırılması təmin olunub, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan 

işçilərin əməkhaqları da 10 faiz artırılıb. Bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsində əlavə olaraq 

446,0 milyon manat təminat yaradılıb. 

Sosialyönlü siyasətin digər vacib istiqamətləri kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 2018-ci ilin icmal və dövlət büdcələrindən üst-üstə 

436,0 milyon manat, sosial mənzillərin tikintisi və güzəştli ipoteka proqramının davamı üçün müvafiq olaraq 

100,0 və 50,0 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Eyni zamanda, Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri 626 mənzillə təmin edilib, ordumuzda uzun 

müddət qüsursuz xidmət etmiş hərbi qulluqçuların mülkiyyətinə ötən il 394 mənzil verilərək, ümumilikdə hərbi 

qulluqçulara verilmiş mənzillərin sayı 1284-ə çatdırılıb. 

Ölkəmizdə iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığa dövlət dəstəyinin verilməsi möhtərəm 

Prezidentimizin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritetlərindən biridir. Son illərdə bu 

istiqamətdə dövlət tərəfindən görülən məqsədyönlü tədbirlər Dünya Bankının “Doing Business 2019” təhlilində 

öz əksini tapıb, ölkəmiz ümumi reytinqdə yeni rekorda imza ataraq dünyada 10 ən islahatçı dövlət siyahısına 

daxil olub. Bu təhlil ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin cəlbediciliyinin mühüm göstəricisi olmaqla, özəl, 

xarici və daxili sərmayələrin iqtisadiyyatımıza, xüsusən onun qeyri-neft sahələrinə axını üçün əlavə güclü təkan 

verir. 

Sahibkarlığa dövlət dəstəyinin əyani göstəricisi kimi qeyd etmək yerinə düşər ki, hesabat ili ərzində kənd 

təsərrüfatı sahəsində çalışanlara 370,0 milyon manat məbləğində subsidiya və güzəştlər verilib, Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondunun xətti ilə 999 sahibkara 160,0 milyon manat məbləğində güzəştli şərtlərlə kreditlər ayrılıb, 

İpoteka və Kredit Zəmanəti Fondu isə ölkə bankları tərəfindən kreditləşdirilən 277,0 milyon manat məbləğində 

ipoteka kreditlərini yenidən maliyyələşdirib, 17,0 milyon manat məbləğində kreditlərlə bağlı zəmanət dəstəyi 

göstərib. 

Ölkənin qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi və stimullaşdırılması proqramı çərçivəsində 

sahibkarlara dövlət büdcəsindən 15,0 milyon manat məbləğində ixrac təşviqləri ödənilib. 

2018-ci ildə sosial, fiziki infrastruktur və digər investisiya təyinatlı layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 

dövlət investisiya proqramı hesabına 5 milyard 64 milyon manat və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Ehtiyat Fondu hesabına 301,0 milyon manat – cəmi 5 milyard 365 milyon manat vəsait sərf edilib. 

2018-ci ildə təsdiq etdiyiniz dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzunmüddətli strategiyanın 

icrasına başlanılıb və ötən il ərzində görülən tədbirlər hesabına xarici dövlət borcunun ümumi daxili məhsula 

nisbəti ilin əvvəlindəkindən 3,8 faiz-bənd azalıb və 19,0 faiz təşkil edib. 

Bununla yanaşı, daxili qiymətli kağızlar bazarının təşviqi, bank və sığorta sektorunun inkişafı üçün 

maliyyə alətlərinə olan tələbatın ödənilməsi, habelə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə il 

ərzində daxili bazarda 1 milyard 81 milyon manat məbləğində daxili dövlət borc kağızları yerləşdirilib. 

Ümumiyyətlə dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclərə 2 milyard 260 milyon 

manat vəsait istifadə olunub. 
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2019-cu il  

 

Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə son illər ərzində iqtisadiyyatın davamlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı 

istiqamətində çoxşaxəli iqtisadi islahatlar həyata keçirilmiş, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafının 

təmin edilməsi, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft ixracının artırılması üzrə kompleks tədbirlər 

görülmüş, dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması, o cümlədən özəl sektora təşviq mexanizmlərinin 

tətbiqi, aqrar sektora dövlət qayğısının artırılması, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi məsələləri diqqət 

mərkəzində saxlanılmışdır. İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin olunması, əhalinin sosial rifahının 

yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni modelinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncam və Fərmanları ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə 

baxış” İnkişaf konsepsiyası və “milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”ndə 

müəyyən olunmuş tədbirlərin icrasının uğurla davam etdirilməsi, həmçinin müntəzəm və sistemli islahatların və 

məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadi artıma nail olumuş, qeyri-neft sahələrinin 

inkişafı sürətlənmişdir.  

Görülmüş işlərin nəticəsində 2019-cu ildə ÜDM real ifadədə 2.2% artaraq cari qiymətlərlə 81.7 milyard 

manat olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 8247.0 manat təşkil etmişdir. 

2019-cu ildə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən ÜDM-in qeyri-neft sektoru real ifadədə 3.5% artmışdır. 

Həmin dövr ərzində qeyri-neft sənayesi 14.5%, informasiya və rabitə sahəsi 15.9%, turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə sahəsi 6.4%, ticarət sahəsi 3.6%, kənd təsərrüfatı 7.3%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 1.0% 

artmışdır.  

Neft-qaz sektoru üzrə isə 2019-cu ildə 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0.4% artım qeydə 

alınmışdır. Bu sektorun ÜDM-də xüsusi çəkisi 38.3% olmuşdur.  

2019-cu ildə ölkədə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 68.1%-i qeyri-neft bölməsinin, 

31.9%-i isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir.  

Qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar Azərbaycan iqtisadiyyatına müsbət təsir 

göstərmiş, qeyrineft ixrac gəlirləri artmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2019-cu ilin yanvar-

noyabr aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 30040.5 milyon ABŞ dolları, o cümlədən ixrac 17655.8 milyon ABŞ 

dolları, idxal isə 12384.7 milyon ABŞ dolları olmuş və 5271.1 milyon ABŞ dolları həcmində müsbət ticarət 

saldosu yaranmışdır. Bu dövr ərzində qeyri-neft ixracı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16.3% 

artmışdır.  

2019-cu ilin 30 noyabr tarixinə iqtisadiyyata maliyyə-kredit təşkilatlarının təqdim etdikləri kreditlərin 

həcmi 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 20.3% artaraq 15116,4 milyon manat təşkil etmişdir. 2019-cu ilin 

30 noyabr tarixinə milli valyutada verilən kreditlərin həcmi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24.2%, 

xarici valyutada verilən kreditlərin həcmi isə 13.8% artmışdır. 

2019-cu ilin 30 noyabr tarixinə əhalinin banklardakı əmanətləri 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 

7.5% artaraq, 8.7 milyard manat təşkil etmişdir. 

2019-cu ildə əhaliyə istehlak bazarında satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin ümumi həcmi ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.9% artaraq 50654.2 milyon manata bərabər olmuşdur. Pərakəndə ticarət 

dövriyyəsi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.6%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi isə 

3.1% artmışdır.  

2019-cu ildə əhalinin nominal gəlirləri 7.4% artaraq 57.0 milyard manat təşkil etmiş, əhalinin hər nəfərinə 

düşən nominal gəlirləri isə 6.5% artaraq 5758.6 manata çatmışdır. 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə 

iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15.4% 

artaraq 623.1 manat təşkil etmişdir. 

Ümumi daxili məhsul: 2018-ci ilə nisbətən 2,2% artaraq 81 681,0 milyon manat təşkil etmişdir. 

 Neft-qaz sektoru: Əvvəlki illə müqayisədə 0,4% artaraq 31 289,2 milyon manat təşkil etmişdir (əlavə 

dəyərin 38,3%-i).  
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Qeyri-neft sektoru: Əvvəlki illə müqayisədə 3,5% artaraq 50 391,8 milyon manat təşkil etmişdir (əlavə 

dəyərin 61,7%-i).  

Sənayedə əlavə dəyər: 2018-ci ilə nisbətən 1,8% artaraq 33 845,0 milyon manat və ya ümumi daxili 

məhsulun 41,4%-ni təşkil etmişdir.  

Sənayenin neft-qaz sektoru (əlavə dəyər): 2018-ci ilə nisbətən 0,4% artaraq 30 091,0 milyon manat 

olmuşdur. Sənayenin qeyri-neft sektoru (əlavə dəyər): 2018-ci ilə nisbətən 14,5% artaraq 3 754,0 milyon manat 

olmuşdur.  

Sənaye (ümumi buraxılış): Ötən ilə nisbətən ümumi buraxılış 1,8% artaraq 46 735,5 milyon manat təşkil 

etmişdir.  

Sənayenin neft-qaz sektoru (ümumi buraxılış): 2018-ci illə müqayisədə 0,2% artaraq 35 413,8 milyon 

manat təşkil etmişdir.  

Sənayenin qeyri-neft sektoru (ümumi buraxılış): Əvvəlki ilə nisbətən 14,3% artaraq 11 321,7 milyon 

manat təşkil etmişdir. Qeyri-neft emal sənayesi isə ötən illə müqayisədə 18,6% artmışdır.  

Sənayenin qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş əsas kapital: Ötən ilə nisbətən sənayenin qeyrineft sektoruna 

yönəldilmiş əsas kapitalın həcmi 23,0% artmışdır. 

Qeyri-neft sənayesində artım əsasən mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 

(82,9%), tütün məmulatlarının istehsalı (80,7%), hazır metal məmulatlarının istehsalı (80,0%), kompüter, 

elektron və optik məhsulların istehsalı (51,8%), içki istehsalı (41,4%), toxuculuq sənayesi (33,2%), mebellərin 

istehsalı (29,5%), maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (27,5%), kimya sənayesi (25,6%), kağız və 

karton istehsalı (25,5%), rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (22,0%), qida məhsullarının istehsalı 

(10,8%), tikinti materiallarının istehsalı (5,0%), maşın və avadanlıqların istehsalı (1,0%) sahələrində müşahidə 

olunmuşdur. 
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2020-ci il 

 

Ötən ilin əvvəllərində ölkədə iqtisadi artım müşahidə edilsə də, dünyada koronavirus pandemiyasının 

geniş yayılması dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərməklə yanaşı, ölkə iqtisadiyyatına da təsirsiz 

ötüşməmişdir.  

Pandemiyanın təsirlərinin ölkə ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və 

təxirəsalınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

yanında aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət qərargah yaradılmış və bu 

istiqamətdə zəruri tənzimləyici tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Pandemiyanın və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin 

dalğalanmaların iqtisadiyyata, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq 

subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına əsasən, iş yerlərinin və sosial 

sabitliyin qorunması, iqtisadi şəffaflığın artırılması, işgüzar fəallığın qorunmasına vergi stimullarının verilməsi, 

iqtisadiyyata və sahibkarlığa dövlətin kredit-zəmanət dəstəyinin verilməsi, güzəştli şərtlərlə kredit resurslarına 

çıxış imkanının genişləndirilməsi və post-pandemiya dövründə iqtisadi artımın yeni modelinin tətbiqi 

istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş və hazırda icrası davam etdirilir.  

Eyni zamanda, pandemiya səbəbi ilə ölkə iqtisadiyyatına və sahibkarlara dəyən zərərin minimuma 

endirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müvafiq dəyişiklik edilərək 1 yanvar 

2020-ci il tarixdən bir il müddətinə olan dövr ərzində, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektlərinə əmlak və torpaq vergisi üzrə müddətli azadolmalar verilmiş, əldə edilən mənfəətin 75 

faizi miqdarında vergi güzəştləri tətbiq edilmiş və digər vergi güzəştləri verilmişdir.  

Həyata keçirilən kompleks tədbirlər pandemiyanın sahibkarlığın inkişafına və əhalinin həyat səviyyəsinə 

təsirinin minimum səviyyəyə endirilməsinə, iqtisadiyyatımızın sürətli geriləməsinin qarşısını almağa imkan 

vermiş və nəticədə ÜDM 2020-ci il ərzində 2019-cu ilə nisbətən 4.3 faiz azalmışdır.  

Geriləməyə əsas səbəb OPEC+ ölkələri üzrə hasilatın azaldılması barədə öhdəliklərin ölkəmiz tərəfindən 

tam icra edilməsi olmuş və nəticədə neft-qaz sektoru üzrə 2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 2019-ci ilin 

müvafiq dövrünə nisbətən 7.0% azalma qeydə alınmışdır. Bu sektorun ÜDM-də xüsusi çəkisi 29.9% olmuşdur.  

ÜDM-in qeyri-neft sektoru isə 2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 

real ifadədə cəmi 2.6% azalmışdır (2019-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 3.5% artmışdır). Həmin dövr ərzində 

qeyri-neft sənayesi 12.2%, informasiya və rabitə sahəsi 0.6%, kənd təsərrüfatı 1.9%, nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 4.6% artmışdır. 

 Pandemiya ölkə iqtisadiyyatında ən çox turizm sektoruna mənfi təsir göstərmiş və nəticədə cari ilin 

yanvar-sentyabr aylarında turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsi üzrə 58.9 faiz azalma qeydə 

alınmışdır. 

Ölkədə inflyasiyanın faktiki səviyyəsinin və qiymət artımı gözləntilərinin aşağı olaraq qalması hazırki 

dövrdə makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasını şərtləndirən əsas amillərdən olmuşdur. 

2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə 

mənbələrindən əsas kapitala 17028.1 milyon manat investisiya yönəldilmişdir. 

Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 69.9%-ni daxili investisiyalar, 30.1%-ni isə xarici investisiyalar təşkil 

etmişdir. Müvafiq dövrdə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 11148.4 milyon manatı (65.5%-i) 

qeyri-neft bölməsinin, 5879.7 milyon manatı (34.5%-i) isə neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir. 

2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarında əhaliyə istehlak bazarında satılmış məhsulların və göstərilmiş 

xidmətlərin ümumi həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8.1% azalaraq 47.9 milyard manata bərabər 

olmuşdur. Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2019-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.3% azalmış, əhaliyə 

göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi isə 27.9% azalmışdır.  

2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqları 

əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12.9% artaraq 703.5 manat təşkil etmişdir. 
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2020-ci ildə ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində 8.346,1 milyon manatlıq əlavə dəyər 

yaradılmış və onun ÜDM-də xüsusi çəkisi 11,5 faiz təşkil etmişdir. 

Hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilmiş bütün vəsaitin 1,4 faizi (234,5 milyon manat) ticarət və 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinə sərf edilmişdir. 2020-ci il dekabrın 1-i vəziyyətinə muzdla işləyənlərin 

sayı iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda 33,9 min nəfər, qeyri neft-qaz sektorunda isə 1.650,6 min nəfər olmuş və 

onların 18,2 faizi ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrində cəmlənmişdir. 

2020-ci ildə ölkənin pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə satılan malların həcmi 40.166,5 milyon 

manat təşkil etmişdir. 

İstehlak mallarının 22,7 faizi ticarət müəssisələrində, 54,6 faizi fərdi sahibkarlara məxsus ticarət 

subyektlərində, 22,7 faizi isə bazar və yarmarkalarda satılmışdır. Hesabat dövründə pərakəndə ticarət 

şəbəkəsindən bir istehlakçı orta hesabla ayda 335,6 manatlıq və ya 2019-cu ilin müvafiq göstəricisi ilə 

müqayisədə 4,2 manatdan çox dəyərdə əmtəə almışdır. 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin ümumi həcmində qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 21.684,8 

milyon manata bərabər olmuş və 2019-cu ilin müvafiq dövrünün səviyyəsini 3,4 faiz üstələmişdir. Pərakəndə 

şəbəkədə satılmış qeyri-ərzaq mallarının həcmi isə 18.481,7 milyon manat olmuşdur.  

İstehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkələrində xərclədiyi vəsaitin 54,0 faizi ərzaq məhsulları, içkilər və 

tütün məmulatlarının, 16,0 faizi toxuculuq malları, geyim və ayaqqabıların, 5,4 faizi elektrik malları və mebelin, 

5,1 faizi avtomobil benzini və dizel yanacağı, 1,8 faizi əczaçılıq və tibbi malların, 0,9 faizi kompüterlər, 

telekommunikasiya avadanlıqları, çap məhsullarının, 16,8 faizi isə digər qeyri-ərzaq mallarının alınmasına sərf 

olunmuşdur. 

2020-ci ildə əhaliyə 759,6 milyon manatlıq iaşə xidmətləri göstərilmişdir. Özəl sektorda ictimai iaşə 

dövriyyəsinin 46,5 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 53,5 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti 

göstərən fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövrü ərzində hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə iaşə 

dövriyyəsinin həcmi 350,4 milyon manat olmuşdur. 2020-ci ildə əhaliyə 6.998,4 milyon manat dəyərində pullu 

xidmətlər göstərilmişdir. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 5.257,0 milyon manat dəyərində xidmət 

göstərilmişdir ki, bu da ümumi xidmətlərin 75,1 faizini təşkil edir. Hesabat dövründə hər bir ölkə sakini orta 

hesabla 701,7 manatlıq müxtəlif növ pullu xidmətlərdən istifadə etmişdir. 
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2021-ci il  

 

2021-ci ildə COVID-19 pandemiyasının mənfi təsirləri davam etsə də, beynəlxalq konyunkturun nisbətən 

yaxşılaşması, sahibkarlığın dəstəklənməsi, peyvəndləmə prosesinin sürətlə davam etdirilməsi və karantin 

rejimindəki yumşalma 2021-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq iqtisadi aktivliyin bərpasında özünü göstərmişdir. 

Belə ki, 2021-ci il üzrə həm neft-qaz sektorunda, həm də qeyri neft-qaz sektorunda iqtisadi artım müşahidə 

olunub. Nəticədə 2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci ildə ÜDM real ifadədə 5.6% artaraq cari qiymətlərlə 92.9 

mlrd. manat təşkil etmişdir. Adambaşına düşən real ÜDM 5.1% artaraq 9269.3 AZN və ya 5452.5 ABŞ dolları 

(əvvəlki ilin eyni dövründə 4272.2 ABŞ dolları) olub. 

Qeyri-neft sektorunda ötən ilin yanvar ayından artım müşahidə olunamağa başlanıb və bu sektor üzrə 

istehsal olunan əlavə dəyər ümumilikdə 7.2% artaraq, ÜDM-in 62.2%-ni təşkil edib. 

Qeyri-neft iqtisadiyyatı sürətlə bərpa olunub, o cümlədən, qeyri-neft sənayesində 17.8%, nəqliyyat və 

anbar təsərrüfatında 16.0%, kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatları 3.3%, informasiya və rabitə 6.1%, ticarət 

5.3% və digər xidmətlər üzrə 5.1% artım qeydə alınıb. 

2021-ci il ərzində əsas kapitala 16127.0 mln. manat həcmində investisiya qoyulub. Əsas kapital 

qoyuluşlarının 73.1%-i daxili investisiyalar, 26.9%-i isə xarici investisiyalar hesabına formalaşıb. 

İnvestisiyaların 35.8%-i neft, 64.2%-i isə qeyri-neft sektoruna yönəldilib. Ümumi sərmayənin 10536,7 milyon 

manatı və ya 65,3 faizi məhsul istehsalı sahələrinin, 4560,8 milyon manatı (28,3 faizi) xidmət sahələrinin, 

1029,5 milyon manatı (6,4 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinin payına düşüb. 

Pandemiya səbəbindən tətbiq olunan məhdudiyyətlər yük və sərnişin daşınmasına da təsir göstərib. Belə 

ki, 2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 193.9 mln. ton yük nəqliyyat sektorundafəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektləri tərəfindən daşınıb və bu göstərici 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.8% 

yuxarı olub. Eyni zamanda sərnişin daşınmasında 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,1 faiz çox və ya 

1214,2 milyon sərnişinə xidmət göstərilmişdir 

2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında satılmış mallar və göstərilən xidmətlərdə 2020-ci ilin eyni dövrü ilə 

müqayisədə 3.7% artıma nail olunmuşdur. 

2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 44,2 milyard manatlıq, o 

cümlədən 24,0 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 20,2 milyard manatlıq qeyri-

ərzaq malları satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi də əvvəlki ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.2% o cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə 3,9 %, ərzaq məhsulları, içkilər və 

tütün məmulatları üzrə isə 2.5% artmışdır. 

2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi real ifadədə 23.2% artmış, əhaliyə göstərilən 

ödənişli xidmətlərin dəyəri isə real ifadədə 4.8% artmışdır. 

nflyasiya 6.7% həddində qeydə alınmışdır. İnflyasiya dinamikasına dünya ərzaq qiymətlərinin 

bahalaşması və tənzimlənən qiymətlərin (dizel, benzin və su) artırılması da təsir göstərilmişdir. Ərzaq 

məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiyməti 2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 2020-ci ilin yanvar-

dekabr ayları ilə müqayisədə 8.1%, 2021-ci ilin dekabr ayında noyabr ayına nisbətən isə 2.6% bahalaşmışdır. 

2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 2020-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən spirtli içkilər üzrə 2.5%, tütün 

məmulatları üzrə 9.5%, qida məhsulları üzrə isə 8.2% qiymət artımı olmuşdur. Qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 

qiymətlərdə 2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 2020-ci ilin yanvardekabr ayları ilə müqayisədə 5.1% artım 

müşahidə olunmuşdur. 

2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında əhalinin nominal gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2.6% 

artaraq 57.2 mlrd. manat təşkil etmişdir. Əhalinin gəlirlərinin davamlı artırılması üçün sahibkarlıq, məşğulluq, 

sosial rifah və maliyyə sabitliyini dəstəkləyən kompleks tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 


