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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru üzrə idxal-ixracın mövcud vəziyyətinin təhlil 
edilmiş və qiymətləndirilmişdir. Qeyri-neft sektorunun ümumi ixracda payının az olması bu sektorun kifayət 
qədər problemlərlə qarşı-qarşıya qalmasının işarəsidir. Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun yüksək ixra-
cat potensialına sahib olmasına baxmayaraq xarici ticarətində çox kiçik paya sahib olması və xarici ticarətdə 
qeyri-neft sektorunun payının artırılması haqqinda tətqiqat aparılmışdır.  

Açar sözlər:  Qeyri-neft sektoru, xarici ticarət, idxal, ixrac 

ANALYZING AND VALUING OF THE EXISTING SITUATION OF EXPORT AND  
IMPORT OF NON-OIL SECTOR IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

ABSTRACT 

In the article, valuing of the existing situation of export and import of non-oil sector in the Azerbaijan 
Republic has been analyzed.  Non-oil sector has not enough pay in the general export of country and it is sign that 
this sector stay with enough problems.  Although non-oil sector has a high export potential, there is very small 
share in foreign trade and to increase share of non-oil sector in foreign trade were investigate in the article.   

Key words: non-oil sector, foreign trade, import, export 
 

 

Ölkə iqtisadiyyatının strukturu 

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyi qa-
zandığı ilk illərində iqtisadi tənəzzüllə qar-
şılaşsa da, 1995-ci ildən etibarən iqtisadi ar-
tım təmin edilmişdir. Tədqiqatlar göstərir 
ki, bu iqtisadi artımın əsəs səbəbi neft sek-
toruna cəlb olunan investisiyaların və bu 

sektorla əlaqəli tikinti işlərini artmasının 
payına düşür. Bu səbəbdən qeyri-neft və 
neft sektorunda istehsal artım dinamikasını 
üzrə olan məlumatlar hər iki sektorda iqti-
sadi artımın eyni sürətli olmadığını, qeyri-
neft sektorunda iqtisadi artım tepminin da-
ha az olduğu göstərilməkdədir. 
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Ölkə iqtisadiyyatını təhlil edərkən ümumi 
olaraq iqtisadiyyatın strukturuna diqqət 
yetirmək lazımdır. Azərbaycan Respubli-
kasının iqtisadi strukrurunu aşağıdakı kimi 
təsnifatlandırmaq olar: 

Sxem 1. Ölkə iqtisadiyyatının strukturu 

 

Qeyri-neft sektoruna nəzər saldıqda 6 əsas 
sahədən ibarət olduğunu görərik. Sxemdə 
göstərilən bu sahələrin ilk 4-ü (ticarət və 
sosial xidmətlər, tikinti, rabitə və telekom-
munikasiya, nəqliyyat sahələri) qeyri-ticari 

sahələr olduğundan xarici ticarətdə əhə-
miyyət kəsb etmir. Ölkəni xarici ticarətdə 
qeyri-neft sektorunu kənd təsərrüfatı məh-
sulları və qeyri-neft sənayesi təmsil edir. 

Qeyri-neft sektorunun xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, bu sektorda istehsalın real ar-
tım sürəti neft sektoru ilə müqayisədə xa-
rici tələbin tərəddüdlərindən ciddi şəkildə 
asılı deyildir. Bu sektorda real istehsalın ar-
tım dinamikası əsasən cəlb olunmuş in-
vestisiyalardan, daxili tələbin dəyişməsin-
dən, ölkədə aparılan struktur və institutsi-
onal dəyişikliklərdən daha çox asılıdır.[1] 

Araşdırmalara görə, Azərbaycan iqtisadiy-
yatında neft sektorundan fərqli olaraq 
qeyri-neft sektorunda istehsalın real artımı 
zəif inkişaf etməkdədir. Bu xüsusilə neft 
sektoru ilə müqayisədə həmin sektora daha 
az xarici investisiyaların cəlb olunması və 
bu sektorun məhsullarına qarşı xarici tələ-
bin zəif olması ilə əlaqədardır.[2] 

     

Mənbə:  ARDSK,“Azərbaycan Rəqəmlərlə”statistik məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Yuxarıdakı qrafikdə diqqət yetirsək görərik 
ki, ÜDM-nin neftdən asılığı yüksəkdir. 
2005-ci ildən neftin qiymətinin yüksəlməsi 
ilə ÜDM artm tempi yüksəlmişdir.  Amma 
2008-ci ildə dünyada baş verən qlobal böh-
ranla əlaqi olaraq neftin qiymətinin düşmə-
si və bu sektora invesstisiyanın azalması ilə  
2008 və 2009-cu illərdə ÜDM-nin artım 

tempi azalmışdır. ÜDM-nin artım tepmi 
qeyri stabildir. Beynəlxalq Valyuta Fondu-
nun proqnozuna müvafiq olaraq, 2011-cu 
ildə isə ÜDM-in real artımı 7,6 % təşkil edə-
cəkdir. Bu 7,6 %-lik ümumi artım zamanı 
ölkənin neft sektorunun 12 faizlik artımı, 
qeyri-neft sektorunun isə 4 faizlik artımı 
proqnozlaşdırılır. [3] 



Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov, Ayaz Zeynalov 

 

JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY                                       Economics and administration 52 

Ümumilikdə isə, 2009-cu il ərzində ölkə 
iqtisadiyyatında əsas kapitala yönəldilmiş 
7358,7 milyon manatlıq investisiyanın 5374,1 
milyon manatı (73,0 faizi) qeyri-neft sekto-
runun payına düşmüşdür. 2005-2009-cu 

illər arasında qeyri-neft sektoru üzrə əsas 
kapitala yönəldilmiş investisiyaların dina-
mikası isə aşağıdakı diaqramda göstərildiyi 
kimi olmuşdur: 

 
Mənbə: ARDSK,“Azərbaycan Rəqəmlərlə”statistik məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Son illərdə ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft 
sektoru bir neçə dəyişikliyə məruz qalmış-
dır. İstehsalın strukturunda tikinti, kənd tə-
sərrüfatı, rabitə və telekominikasiya, xid-
mətlər sektorunun xüsusui çəkisi artmış, 
sənayenin qeyri-neft sektorunun ümumi is-
tehsalda payı xeyli isə azalmışdır.  

Ticarət və sosial xidmət sahələrinin qeyri-
neft sektorunda xüsusi çəkisi də artmaq-
dadır. Əhalinin mal və xidmətlərə istehlak 
tələbin artması və bu sahədə kiçik və orta 
biznes üçün əlverişli şəraitin qurulması ti-
carət və xidmət sektorunda yüksək inkişafa 
səbəb olmuşdur.  

Xüsusilə, kapitalın özünü ödəmə prosesi-
nin qısamüddətli və riskin aşağı olması bu 
sektora investisiyanın artmasına və hal-ha-
zırda bazarın artan tələbini kifayət qədər 
ödəyə biləcək ticarət və infrastrukturun 
formalaşması üçün şərait meydana gətir-
mişdir. Ancaq, təklif potensialı yüksəlmə-
sinə baxmayaraq bazar qiymətləri çox yük-
səkdir. Kiçik və orta bizneslər üçün şərait 
olsa da, böyük bizneslər üçün əlverişli şə-
rait yoxdur. Bu səbəbdən böyük biznesli 

işlər müəyyən əllərdə cəmlənməkdədir. Bu 
da qiymət faktorunun birtərəfli olaraq yük-
səlməsinə səbəb olur.  

Tikinti sahəsində baş verən sıçrayışlı artım 
infrastruktur layihələrinin artmasıyla yeni 
yolların çəkilməsi və yeni  körpülərin salın-
ması, neft sektoruna cəlb olunan investisi-
yaların tikinti-quraşdırma işlərinə, lüks ya-
şayış evlərini tikilməsi, restoran, şadlıq sa-
rayı və hotel və s. binaların tikintisinə olan 
tələbin artması ilə əlaqədardır.  

Bu sahədə çox saylı şirkətlərin və onların 
arasında rəqabətin movcudluğunu müva-
fiq bazarda mövcud tələbi kifayət qədər 
qarşılamaq imkanında olan təklifi təmin 
etmişdir. Tikinti qeyri-neft sektorunun 
qeyri-ticari sahəsi olduğundan tikinti baza-
rında təklif səviyyəsi daxili istehsalın po-
tensiyalından asılıdır. Tikinti bazarında tə-
ləbin artan hər bir hissəsi mövcud istehsal 
potensiyalından artıq olduqda bazar tələb 
artıqlığına və bunula qiymətlərin artması 
ilə reaksiya verir.[4] Bu səbəbdən, hal-ha-
zırda tikinti bazarında qiymətlərin ciddi 
artımının müşahidə edilməsi tələb potesia-
lının çox yüksək olmasıdır. 
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2009-cu ildə telekommunikasiya və poçt 
müəssisələri tərəfindən təsərrüfat subyekt-
lərinə və əhaliyə 2008-ci ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 13,1 faiz çox, başqa sözlə 
684,2 milyon manatlıq rabitə xidmətləri gös-
tərilmişdir. İl ərzində əsas kapitala yönəl-
dilmiş investisiyanın 1,9 faizi, yəni 142,2 
milyon manatı rabitə sektorunun payına 
düşmüşdür və ölkənin regionlarında 19 rabi-
tə müəssisəsinin tikintisi başa çatmışdır.[5] 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiya-
larının dövlət orqanlarında istifadəsinin sə-
mərəliliyinin artırılmasının, əhalinin bu or-
qanlarla əlaqələrində ünsiyyətinin asanlaş-
dırılmasının və bürokratik əngəllərin ara-
dan qaldırılmasının, ölkədə yaradılan müx-
təlif təyinatlı informasiya sistemlərinin qar-
şılıqlı uzlaşmasının əsasını qoyulmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasında rabitə və in-
formasiya texnologiyaları sahəsi inkişafını 
davam etdirir. Bu illər ərzində bu sahəyə 
ümumi investisiya qoyuluşunun həcmi təx-
minən 500 milyon ABD təşkil etmişdir və 
bunun 70 faizi xarici investisiyalar olmuş-
du. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, daxili in-
vestisiyaların həcmi ildən-ilə artmaqdadır. 
Nəticədə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət gös-
tərən yeni birgə müəssisələr yaradılmışdır. 
İqtisadiyyatın infrastrukturu olan nəqliy-
yatın öncül inkişafı nəticəsində 2008-ci ildə 

bu sahədə ümumi buraxılışın həcmi 3053,2 
milyon manat təşkil edərək, 2003-cü ilin sə-
viyyəsini 2,9 dəfə ötmüşdür. 2003-cü illə 
müqayisədə 2008-ci ildə nəqliyyat vasitə-
ləri ilə istehlakçılara çatdırılmış yüklərin 
həcmi 73 milyon ton və ya 66,4% artaraq 
183 milyon tona çatmışdır. Son 5 ildə dəmir 
yolu nəqliyyatında yük daşınması 34,6%, 
avtomobil nəqliyyatında 48,9%, boru kə-
məri nəqliyyatında 3,2 dəfə artmışdır.[6] 
Bundan başqa, bir sıra transmilli nəqliyyat 
proqramları və layihələri çərçivəsində, o 
cümlədən TRASECA və Şimal-Cənub bey-
nəlxalq dəhlizlərinin Azərbaycan seqmen-
tində avtomobil magistrallarının tikintisi 
və yenidənqurulması, regionlarda, xüsusən 
kənd və dağ rayonlarında yol şəbəkəsinin 
bərpası və təkmilləşdirilməsi işləri həyata 
keçirilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin vəsaiti və xarici kreditlər 
hesabına həyata keçirilmiş investisiya layi-
hələri nəticəsində yeni avtomagistrallar və 
respublika əhəmiyyətli avtomobil yolları 
istifadəyə verilmişdir. Bakı şəhərinin nəq-
liyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi proqra-
mı çərçivəsində bir neçə müxtəlif səviyyəli 
nəqliyyat qovşaqları və ötürücüləri, piyada 
keçidləri inşa edilmiş, bir sıra şəhər avto-
magistralları yenidən qurulmuşdur.  

 
Mənbə: ARDSK,“Azərbaycan Rəqəmlərlə”statistik məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
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2009-cu ildə nəqliyyat xidmətlərinin həcmi 
ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,3 faiz 
artaraq 2263,4 milyon manat təşkil etmiş-
dir. İl ərzində əsas kapitala yönəldilmiş in-
vestisiyanın 23,8 faizi, yəni 1749,6 milyon 
manatı nəqliyyat sektorunun payına düş-
müşdür.[7] 2009-cu ildə qeyri-neft sekto-
runda yaradılmış əlavə dəyərin 6,5 faizi 
qeyri-neft sənayesinin payına düşmüşdür. 
Belə ki, 2009-cu ildə qeyri-neft sənayesi 
üzrə 1025,2 milyon manatlıq əlavə dəyər 
yaradılmışdır. 2009-cu il ərzində ölkənin 
regionlarında 71 sənaye müəssisəsinin ti-
kintisi başa çatdırılmış, 92 müəssisənin ti-
kintisi isə davam etdirilmişdir. 

Bununla yanaşı, qeyri-neft sektoru üzrə 
yaradılan əlavə dəyərin həcmi də artmış-
dır. Qeyri-neft sektoru üzrə yaradılan əlavə 
dəyərin həcmi bu illər ərzində yuxarıdakı 
qrafikdə göstərildiyi kimi dəyişmişdir. 

2009-cu ildə ÜDM-in 15,7 milyard manatlıq 
hissəsi, yəni 45,4%-i qeyri-neft sahələrinin 
payına düşmüşdür. 2005-2009-cu illər ər-
zində qeyri-neft sektorunda davamlı olaraq 
iqtisadi artım qeydə alınmışdır. Sadəcə ola-
raq 2009-cu ildə artım tempi azalmışdır. Bu 
azalışın səbəb isə qlobal maliyyə böhranı 
olmuşdur. 2007-ci ilə qədər dünya bazarın-
da neftin qiymətinin yüksəlməsi ilə ölkənin 
ÜDM-da neft sektorunun payı yüksəlmiş-
dir. Əksinə olaraq isə neftin dünya ba-
zarında bahalaşmasıyla, ölkə iqtisadiyya-
tında da qeyri-neft sektorunun payı azal-
mışdır. Lakin 2008-ci il meydana çıxan qlo-
bal maliyyə böhranıyla neft sektorun ÜDM-
dəki payı azalmışdır. 

2005-2009-cu illər arasında qeyri-neft sekto-
runda yaradılmış əlavə dəyərin ÜDM-də 
xüsusi çəkisi və real artım tempi aşağıdakı 
kimidir.  

 
Mənbə: ARDSK,“Azərbaycan Rəqəmlərlə”statistik məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Kənd təsərrüfatı qeyri neft sektorunun pri-
oriter sahəsi hesab olunur. Bu sahə ölkədə 
istehlak tələbinin əsas komponenti olan ər-
zaq məhsullarının bilavasitə və dolayı ola-
raq təklifini təmin edir. Son illərdə kənd 
təsərrüfatının məhsullarının genişlənməsi 
üçün şəraitlər artmışdır. Lakin, daxili ba-
zarda olan xarici məhsullarla rəqabətin, ha-
belə məhsuldarlığın aşağı olması kənd tə-
sərrüfatı istesalatının stimullaşmasına im-

kan vermir.  Xüsusilə, bu sahəyə investisya 
axının az olması bu sahədə istehsal riskinin 
yüksək olmasıyla əlaqədardır. 2009-cu ildə 
kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrü-
fatı üzrə yaradılmış əlavə dəyər faktiki qiy-
mətlərlə 2320,6 milyon manat olmuş və 
2008-ci illə müqayisədə 3,5 faiz artmışdır. 
Bu dövrdə əsas kapitala yönəldilmiş inves-
tisiyanın 3,5 faizi, yəni 254,0 milyon manatı 
kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrü-
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fatı sektorunun payına düşmüşdür.[8] Bu il 
ərzində ölkənin regionlarında 25 kənd tə-
sərrüfatı müəssisəsi tikilib istifadəyə veril-
mişdir və tikinti sektorunda 2562,2 milyon 
manatlıq əlavə dəyər yaradılmışdır. İl ər-
zində əsas kapitala yönəldilmiş investisiya-
nın 0,4 faizi, yəni 31,3 milyon manatı tikinti 
sektorunun payına düşmüşdür ki, bu da 
ötən ilin müvafiq göstəricisindən müqayi-
səli qiymətlərlə 3,0 dəfə çoxdur. Regionla-
rın inkişaf proqramı çərçivəsində kənd tə-
sərrüfatına dövlətin maliyyə dəstəyi olma-
sına baxmayaraq, bu sahədəki xərclər azal-
mamış və onun rəqabət qabiliyyəti istəni-
lən səviyyəyə yüksəlməmiş və bununla 
ölkə ixracatında kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının payı kiçik yer tutmaqda davam edir. 

Hal-hazırda əsas problemlərdən biri də bu 
sahədə effektiv aqroservis sisteminin olma-
masıdır. 

Xarici ticarətdə qeyri neft sektoru 

Yüksək ixracat potensialına sahib olmasına 
baxmayaraq qeyri-neft sektoru ölkə iqtisa-
diyyatında cəmi 5 %-lik paya sahibdir və 
bu sahənin real imkanlarına qətiyyən adek-
vat deyil. Heç bir qeyri-neft sektoru sahə-
sinin ixracatdakı xüsusi çəkisi 1 %-ə çatmır, 
halbuki vaxtilə kimya, maşınqayırma, to-
xuculuq və aqrar sahənin əhəmiyyətli çə-
kisi olmuşdur. Bu səbəbdəndir ki, xarici ti-
carət dövriyyəsi qlobal böhran və ona mü-
vafiq olaraq neftin qiymətinin aşağı düş-
məsi səbəbindən azalmışdır. 

Cədvəl 1.  2008-ci ildə mal qrupları üzrə xarici ticarət dövriyyəsi 

Qrupların adı 
İdxal, min 
ABŞ dollar 

% 
İxrac, min 
ABŞ dollar 

% 

Cəmi 7163470.3 100 47756229.4 100 

Diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsulları 51518.5 0.7 1223 0 

Bitki mənşəli məhsullar 519545.8 7.3 252089.9 0.5 

Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar 73519.5 1 123422.2 0.3 

Hazır yeyinti məhsulları, alkoqollu və alkoqolsuz içkilər, sirkə, tütün 485961.5 6.8 156236.7 0.3 

Mineral məhsullar 336431.2 4.7 46369752.4 97.1 

Kimya sənayesi məhsulları 437020.7 6.1 107627.3 0.2 

Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar 240182.4 3.4 123781.2 0.3 

Gön-dəri xammalı, xəz, onlardan hazırlanmış məmulatlar 2647.9 0 10589.8 0 

Oduncaq, mantar, onlardan hazırlanan məmulatlar 84279.2 1.2 1944.3 0 

Kağız kütləsi, kağız və karton, onlardan hazırlanmış məmulatlar 131826.9 1.8 3078.2 0 

Toxuculuq materialları və məmulatları 59277.6 0.8 44019.7 0.1 

Ayaqqabı, baş geyimi, çətir, əsa, süni güllər 10133.2 0.1 64.9 0 

Daş, gips, sement, asbest, keramika və şüşə məmulatları 172894.4 2.4 4989.4 0 

Mirvari, qiymətli daş və metal məmulatları 7699.7 0.1 88.2 0 

Az qiymətli metallar və onlardan hazırlanmış məmulatlar 762842.9 10.6 363556.4 0.8 

Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar 2207552.6 30.8 46186.8 0.1 

Quru, hava və su nəqliyyatı vasitələri 1216302.7 17 130472.8 0.3 

Cihazlar və aparatlar, tibb və musiqi alətləri 230046.6 3.2 3648.8 0 

Müxtəlif sənaye malları 108949.3 1.5 9632.2 0 

İncəsənət əsərləri və antikvarlar 7.5 0 183.8 0 

Mənbə: ARDSK, “Azərbaycan Rəqəmlərlə”, 2009-cu il 

Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi 
ölkə ixracatında əsas yeri mineral məhsul-
ların ixracı ümümi ixracatın 97.1 %-ni təşkil 
edir. Azərbaycan Respublikasının mineral 

məhsul siyahisində isə əsas yeri neft və neft 
məhsulları tutmaqdadır. Bununla ixracat-
da qeyri-neft sektoru 3 %-dən az paya sa-
hibdir. 
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Bir çox iqtisadçılarin fikirlərinə əsasən 
qeyri-neft sektorunun istehsalında, idxalat 
və ixracatında bir sıra problemlər mövcud-
dur. İqtisadçı Vahid Əhmədovun fikrinə 
görə “Hökumət qeyri-neft sektorunu in-
kişaf etdirməlidi. Azərbaycanın yeganə çı-
xış yolu budur. Amma bu azmış kimi 
qeyri-neft sektorunun istehsal etdiyi məh-
sullar bir çox hallarda standart və keyfiy-
yətcə özünün dünyadakı analoqları ilə 
rəqabətə girə bilmir. İdxal olunan və Azər-
baycanda analoqu olan məhsullar ucuz ba-

şa gəldiyindən istehlakçılar onu almağa üs-
tünlük verirlər. Eyni zamanda iş adamları 
həmin məhsulları ölkədə istehsal etmək 
əvəzinə onların idxalı və ticarəti ilə məşğul 
olurlar.”[9]   

Cədvələ 2.1.1.-ə diqqət yetirsək, ölkə idxa-
latında isə əsas yeri maşınlar, mexanizmlər, 
elektrotexniki avadanlıqlar,  quru, hava və 
su nəqliyyatı vasitələri,  az qiymətli metal-
lar və onlardan hazırlanmış məmulatlar  
tutmaqdadır. 

Diaqram 1. 2008-ci ildə mal qrupları üzrə xarici ticarət dövriyyəsi 

 
Mənbə: ARDSK,“Azərbaycan Rəqəmlərlə”statistik məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Ümumi olaraq 2009-cu il ərzində qeyri-neft 
sektorun ixracatının stimullaşdırılması isti-
qamətində iqtisadi islahatlar davam etdiril-
mişdir. Bu sahəyə kreditlərin həcmi illər 
keçdikcə artmaqdadır, sadəcə 2009-cu ildə 
2008-ci ilə nisbətən biraz geriləmə yaşan-
mışdır.  

Qeyri-neft sektorunda özəl müəssisələrin 
fəaliyyətinə dəstəyin verilməsi zəifdir. Bu-
nun üçün özəl sektorun inkişafını təşviq 
edən və rəqabət mühitini təkmilləşdirən 
institutlara diqqətin artırılması zəruridir. 
Ölkə idxaldan asılılığın maksimum dərə-
cədə azaldılması, gündəlik tələbat malları 
ilə özünü təmin etmək üçün qeyri-neft sə-
nayesində rəqabətədavamlı sənaye məhsul-
larının istehsalının dəstəkləməsi lazımdır.  

Ölkənin ixrac qabiliyyətinin diversifikasi-

yalaşdırılması, həmçinin yerli resurs və 
xammalla işləyən, eələcə də ixrac qabiliy-
yətli məhsullar istehsal edən böyük sənaye 
komplekslərinin yaradılmasına təşviqlər 
azdır. Bunun üçün biznes mühitinin əlve-
rişliliyinin artırılması, xarici və yerli inves-
tisiyaların həcminin artırılması, ölkə sahib-
karları üçün tədris və maarifləndirmə sis-
teminin təkmilləşdirilməsi lazımdır. 

Xarici ticarət dövriyyəsi 27.6 mlrd. $ təşkil 
etmiş və xarici ticarət balansı 14.6 mlrd. $ 
məbləğində müsbət saldo ilə nəticələnmiş-
dir. 2009-cu ildə Azərbaycanın dünyanın 
140-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuş-
dur. [10]  

Ölkənin qitələrə görə ixrac-idxal əməliyyat-
ları aşağıdakı kimidir: 
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Mənbə: ARDSK,“Azərbaycan Rəqəmlərlə”statistik məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Ölkə xarici ticarətində qitələrə görə ilk yer-
də Avropa dayanmaqdadır. Bu da Azər-
baycan neftini Avropada satılmasıdır. Ən 
az isə Afrika və okeaniya ilə xarici ticarət 
əlaqələri mövcuddur. Xarici ticarətin 10.4% 
-i MDB üzvü olan dövlətlərin, 89.6%-i isə 
digər xarici dövlətlərin payına düşür. Döv-
lətimizin İtaliya, ABŞ, Fransa, İsrail, Tür-
kiyə, Rusiya, Tayvan, İndoneziya, Kanada 
və Birləşmiş Krallıq ilə daha intensiv ticarət 
əlaqələri olmuşdur. (Ümumi ticarətdə bu 
ölkələrin payı 69.8% təşkil etmişdir) 

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ildə 
xarici ticarət üzrə əsas tərəf müqabilləri 
aşağıdakı cədvəldəki kimidir. 

Cədvəldən də göründüyü kimi ölkənin xa-
rici ticarətində ölkələr olaraq ilk 5 yeri 
İtaliya, ABŞ, Fransa, İsrail və Türkiyədir. 
2009-cu ildə əmtəə ixracı 21.1 mlrd. $ təşkil 
etmişdir. İxrac olunmuş malların struktu-
runda neft məhsullarının payı 90.7% ol-
muşdur.  Xarici dövlətlərə 19.1 mlrd. $ neft 
məhsulları ixrac olunmuş, ixrac olunmuş 
neft məhsullarının 1195.7 mln. $-ı neft ema-
lı məhsullarının, 17.9 mlrd. $-ı isə xam nef-
tin ixracının payına düşür. İxrac olunmuş 
xam neftin 16.8 mlrd. $ Azərbaycan Bey-
nəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) tərəfin-

dən hasil olunmuş neftin ümumi dəyəridir. 
İxrac olunmuş ümumi xam neftin 1.1 mlrd. 
$ isə digər müəssisələr tərəfindən xaricə 
göndərilmişdir ki, bunun da 200.7 mln. $ 
Şahdəniz yatağından hasil edilmiş konden-
satın, 913.5 mln. $ isə ARDNŞ-nin payına 
düşür. 

Cədvəl 2.   2009-cu ildə xarici ticarət üzrə əsas tərəf 
müqabilləri (mln. $) 

 
Əmtəə 

dövriyyəsi İxrac İdxal Saldo 

İtaliya 5484 5355 129 5226 

ABŞ 3001 2754 247 2507 

Fransa 1913 1773 140 1633 

İsrail 1865 1784 81 1703 

Türkiyə 1730 829 901 -72 

Rusiya 
Federasiyası 1621 652 969 -317 

Tayvan 1047 1037 10 1027 

İndoneziya 961 957 4 953 

Kanada 858 849 9 840 

Birləşmiş Krallıq 803 524 279 245 

başqaları  8328 4583 3745 838 

Cəmi  27611 21097 6514 14583 

O cümlədən:  

MDB dövlətləri  2873 1095 1778 -683 

Digər dövlətlər  24738 20002 4736 15266 

Mənbə:  ARMB nəşri, “Statistik bülleten, N.1 (119)”, 
1/2010 
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Cədvəl 3. İxracın strukturu 

  2008-ci il 2009-cu il 

  
Məbləğ 
(mln.$) 

Xüsusi 
çəkisi 
(%-lə) 

Məbləğ 
(mln.$) 

Xüsusi 
çəkisi 
(%-lə) 

İxrac - cəmi  30586.4  100.0  21096.8  100.0 

o cümlədən:         

1. Yanacaq-xammal 
məhsulları  29098.9 95,1 19385.3 91,9 

     neft məhsulları 28468.6 93,1 19137.5  90,7 

     digər xammal 630,3 2,0 247,8 1,2 

2. Maşın və 
avadanlıq  203.5  0,7 257.0  1,2 

3. İstehlak malları  581.2  1,9 594.3  2,8 

4. Digər mallar  702.8 2,3 860.2  4,1 

     təbii qaz  674,4 2,2 832.0  3,9 

Mənbə:  ARMB nəşri, “Statistik bülleten, N.1 (119)”, 
1/2010 

İdxalın strukturunda xarici investisiyalar 
hesabına gətirilmiş maşın-avadanlıqların və 
malların xüsusi çəkisi 11.9% təşkil edərək 
773.3 mln. $ olmuşdur. Bunun 52%-ni bey-
nəlxalq neft-qaz kontraktları çərçivəsində 
istifadə olunmuş investisiyalar hesabına id-
xal edilmiş mallar təşkil edir. Bundan baş-
qa ölkəyə ümumi məbləği 3153.6 mln. $ 
olan istehsal təyinatlı maşın-avadanlıq, kim-
ya, qara və əlvan metal məhsulları da gəti-
rilmişdir.[11] 

Cədvəl 4. İdxalın strukturu 

  2008-ci il  2009-cu il 

  
Məbləğ 
(mln.$) 

Xüsusi 
çəkisi 
(%-lə) 

Məbləğ 
(mln.$) 

Xüsusi 
çəkisi 
(%-lə) 

İdxal - cəmi 7574,7 100,0 6513,9 100,0 

o cümlədən:         

1. İstehlak malları   3020.3 39.9  2587.0 39.7 

     ərzaq məhsulları  1042.8 13,8 826.7  12,7 

     digərləri  1977.5 26,1 1760.3 27,0 
2.  İnvestisiya 

yönümlü mallar  912.8 12,0 773.3 11,9 
beynəlxalq neft-qaz 
konsorsiumları  717.7 9,5 402.2 6,2 

     digərləri 195.1 2,5 371,1 5,7 

3. Digər mallar 3641,6 48,1 3153,6 48,4 

Mənbə:  ARMB nəşri, “Statistik bülleten, N.1 (119)”, 
1/2010 

Bu dövr ərzində  əmtəə idxalı 6.5 mlrd. $ 
təşkil etmişdir. İstehlak mallarının idxalı-

nın ümumi dəyəri isə 2.6 mlrd. $ olmuş, 
bunun da 826.7 mln. $-ı ərzaq məhsulları-
nın payına düşür. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sek-
torunun həm idxal, həm də ixrac əməliyyat-
larına təsir edən amillər olduqca fərqlidir.  

Bu mühüm amillərdən  biri idxal mallarına 
qarşı tətbiq olunan orta gömrük rüsumu-
nun  dərəcələridir. İxracatımızda özəl sek-
torun payının az dərəcəli olmasının ciddi 
səbəblərə vardır. Özəl sektor Azərbaycanın 
ixracat prosesində az, idxalda isə daha çox 
paya malikdir. Xarici ticarət sahəsində apa-
rılmış islahatlara baxmayaraq, daha çox sa-
hibkarın xarici ticarətdə iştirakının təşviq 
olunması üçün ixrac və idxal prosedurları-
nın daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 
vardır.  

Mürəkkəb və uzun sürən idxal-ixrac prose-
durları sahibkarlar üçün problem yaradır. 
Belə ki, hər hansı bir idxal-ixrac əməliyya-
tını aparmaq üçün sahibkarlar çoxsaylı sə-
nədlərin toplanmasından və muxtəlif döv-
lət orqanları ilə əlaqə saxlamaqdan ibarət 
olan mürəkkəb prosesdən kecmək məcbu-
riyyətində qalırlar. Bundan başqa nəzarət 
orqanlarında inzibati əngəllər mövcuddur 
ki, bu da sahibkarların idxal-ixrac əməliy-
yatlarında üzləşdikləri çətinlikləri daha da 
mürəkkəbləşdirir. 

Azərbaycanda xammal və yarı emal edil-
miş məhsullar üzrə tariflər (9%) tam emal 
edilmiş məhsullar üzrə tariflərdən yüksək-
dir. Qanuna riayət edən şirkətlər, idxal edil-
miş malın (xammal və yarım fabrikatların) 
nə zaman istifadə ediləcəyindən asılı olma-
yaraq mal Azərbaycanın gömrük ərazisinə 
keçdiyi zaman ƏDV və gömrük rüsumla-
rını ödəməlidir.  

Ödənilmiş rüsumların qaytarılması üçün 
effektiv prosedur olmadığına və ƏDV-nin 
geri qaytarılması prosesi çox mürəkkəb ol-
duğuna; və idxal edilmiş malların müvəq-
qəti saxlanması üçün sərbəst gömrük an-
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barları olmadığına görə, sahibkarların ək-
səriyyəti xammal və yarım fabrikatların id-
xalından çəkinir. Səbəb isə idxal olunmuş 
xammal və yarım fabrikatların istifadəsi ilə 
istehsal olunmuş son məhsulun qiymətinin 
idxal olunmuş eyni tipli tam emal edilmiş 
məhsulun qiymətindən baha olacağı ehti-
malıdır. Bu isə nəticə etibarı ilə qanun çər-
çivəsində çalışan sahibkarların xarici tica-
rətlə məşğul olmaq stimullarını azaldır.  

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin xa-
rici ticarətdə iştirakının artırılması həm ix-
rac həm də idxal nöqteyi-nəzərindən bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu, xam-
malla müqayisədə emal olunmuş malların 
ixracını artıra, digər tərəfdən isə, Azərbay-
can bazarına daxil olması mümkün olma-
yan, yaxud da məhdud kəmiyyət və key-
fiyyətdə daxil olan malların ölkəyə gətiril-
məsi zamanı meydana çıxan çətinlikləri 
aradan qaldıra bilər.  

Dövlətin xarici ticarətin dəstəklənməsinə 
və liberallaşdırılmasına yönəldilmiş səylə-
rinə baxmayaraq IFC-ın apardığı sorğu gös-
tərmişdir ki, KOM-ların və fərdi sahibkar-
ların xarici ticarətdə iştirakı nisbətən aşağı 
səviyyədə qalmaqdadır. 

Aşağıdakı diaqramdan göründüyü kimi, 
KOM-ların və fərdi sahibkarların 98 faizi 
hər hansı ixrac, 92 faizi isə idxal əməliyyatı 
aparmamışdır. IFC sorğusu nəticələrinə gö-
rə 2009-cu il ərzində idxal və ya ixrac əmə-
liyyatları aparmamış FS və KOM-ların faizi 
aşağıdakı kimidir: 

Diaqram 3: IFC sorğusu: sorğunun nəticələrinə görə 
2009-cu il ərzində idxal və ya ixrac əməliyyatları 
aparmamış FS və KOM-ların faizi 

 

Xərclərin, sənədləşdirmə və vaxt baxımın-
dan mürəkkəb prosedurların mövcud ol-
ması nəticəsində Azərbaycan 2009-cu il üz-
rə “Doing Business” hesabatında xarici tica-
rət üzrə 174-cü yeri tutmuşdur. [12] 

Xarici ticarətdə yüksək xərclər idxal za-
manı meydana çıxan ən ciddi problemlər-
dən biridir. İdxal zamanı sahibkarların çək-
diyi ən yüksək rəsmi xərc ƏDV ödənişləri, 
idxal tarifləri, gömrük rəsmiləşdirilməsi 
haqqı və nəqliyyat xərcləridir. İdxal icazə-
lərinin, sertifikatların alınması, sanitar nə-
zarətindən keçmə, malların gömrük anbar-
larında saxlanması xərcləri yuxarıdakılara 
nisbətən kifayət qədər aşağıdır. 

Bununla belə, sorğu iştirakçılarının 45 faizi 
dəmir yolu nəzarətini idxal zamanı ciddi 
problemlərdən biri olduğunu qeyd etmiş-
lər. Bu fakt onu göstərir ki, sahibkarların 
dəmir yolu ilə daşımalar zamanı çəkdikləri 
xərclər onların mallarının ümumi nəqliyyat 
xərclərinə təsir edən ən ciddi amillərdəndir.  

Malların idxalı zamanı sahibkarlar əlavə 
ödənişlər də etməlidirlər ki, bu da, bəzi 
hallarda xərcləri xeyli artıra bilər. Belə əla-
və xərclər həmçinin idxal razılıqlarının alın-
ması, gömrük rəsmiləşdirilməsi, standart-
laşdırma işləri, malların gömrük anbarla-
rında saxlanılması, ƏDV ödənişləri, göm-
rük rüsumlarının ödənilməsi zamanı pulun 
köçürülməsi, nəqliyyat və digər məsələlər-
lə əlaqədar meydana çıxa bilər. 

Xarici ticarətdə qeyri-neft sektorunu inkişaf 
üçün ÜTT-ə üzvlük xüsusi üstünlüklər ya-
radır. Belə ki, ölkə ixrac etdiyi mal və xid-
mətlər dünyada 150-dən artıq ölkənin ba-
zarlarına etibarlı və heç bir ayrı-seçkiliklə 
üzləşmədən daxil olma imkanı əldə edə-
cək;  iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunu in-
kişaf etdirmək məqsədilə dünya bazarında 
rəqabətədavamlı məhsulların inkişafı üçün 
əlverişli mühit yaradılacaqdır; ölkəyə in-
vestisiyaların cəlbi, ticarət dövriyyəsinin 
artması, iş yerlərinin açılması hesabına ma-
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liyyə aktivlərinin artırılmasına nail oluna-
caq; Azərbaycan ticarət tərəfdaşları arasın-
da yarana biləcək hər hansı bir hadisənin, 
ticarət münaqişələrinin həlli yollarının əda-
lətli mexanizmlər vasitəsilə həlli imkanı qa-
zanacaq; ən əsası isə, ölkənin istər qanun-
vericilik, istərsə də institusional əsaslarının 
müasirləşdirilməsi və sabitləşdirilməsi sa-
həsində islahatlar sürətlənəcəkdir. 

Nəticə 

Xarici ticarətdə qeyri-neft sektorunun pa-
yının artırılması üçün aşağıdakı vəzifələrin 
reallaşdırılması məqsədə uyğundur:  

-  Müasir texnologiyaların tətbiqi əsasın-
da qeyri-neft sektorunun tarazlı inkişa-
fına və ixrac potensialının artırılmasına  
nail olunmalı;  

- Təbii sərvətlərdən və əmək resursların-
dan səmərəli şəkildə istifadə etməklə  
sənayenin davamlı inkişafı təmin etmək;  

- Rəqabətə davamlı, ixrac yönümlü  və 
dünya standartlarına cavab verən səna-
ye məhsulları istehsalını həyata keçir-
mək; 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət İn-
vestisiya Proqramı (2009-2012) dəqiq və 
həssaslıqla həyata keçirmək;  

- Yerli xammalla işləyən emal müəssisə-
lərinin inkişafına diqqət  artırılmalı;  

- Orta və kiçik emal müəssisələrinin fəa-
liyyətinə hərtərəfli kömək göstərmək;   

- Qeyri-neft sektoruna xarici sərmayələ-
rin cəlb edilməsi  stimullaşdırmaq;   

- Əlavə investisiyaların cəlb edilməsi məq-
sədilə  biznes mühiti daha da yaxşılaş-
dırılmalı; 

- Xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye şəhər-
ciyinin və  biznes-tədris mərkəzlərinin 
yaradılması yönündə tədbirlər görmək;  

- Müasir texnologiyalar istehsal edən  
müəssisələrin sayının artırılmasına nail 
olmaq;   

- Geniş tələbatı ödəmək üçün istehsal 
təyinatlı müəssisələrin qurulmasını təş-
viq etmək;  

- Xidmət sahələrinin daha da genişləndi-
rilməsi və beynəlxalq standartlara uy-
ğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər da-
vam etdirmək; 

- İqtisadiyyatın ən perspektivli sahələrin-
dən olan turizmin hərtərəfli inkişafına 
zəruri dəstək  göstərməkdir. 
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