
 

 

2021-ci il üzrə sənayenin inkişafı barədə 

 

Cədvəl 1. Sənayenin göstəriciləri (2021-ci il) 

Göstəricilər 

Əvvəlki ilin eyni 

dövrü ilə müqayisə 

(faiz ilə) 

Məbləğ, milyon 

manat 

Ümumi daxili məhsul 5,6 92.857,7 

Neft-qaz sektoru 1,8 35.071,5 

Qeyri-neft sektoru 7,2 57.786,2 

Sənayedə əlavə dəyər 4,1 39.497,6 

Sənayenin neft-qaz sektoru 1,2 33.930,6 

Sənayenin qeyri-neft sektoru 17,8 5.567,0 

Sənaye (ümumi buraxılış) 5,2 54.480,5 

Sənayenin neft-qaz sektoru 2,6 39.023,3 

Sənayenin qeyri-neft sektoru 18,9 15.457,2 

Sənaye sahələrində çalışan işçilərin orta siyahı 

sayı (2021-ci il, yanvar-noyabr) 
218,5 min nəfər 

 

 

 

 

 



 

Qrafik 1. Ümumi daxili məhsulun bölgüsü (2021-ci il) 

 

 
2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında sənayedə 39.497,6 milyon manatlıq əlavə dəyər istehsal 

edilmiş, bu da ümumi daxili məhsulun 42,5%-ni təşkil etmişdir. 

Qrafik 2. Ümumi daxili məhsulun strukturu (2021-ci il)  

 

Sənayedə ümumi buraxılış 

2021-ci il üzrə sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi (ümumi 

buraxılış) 54.480,5 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da öz növbəsində ötən ilin müvafiq dövrünə 

nisbətən 5,2% artmışdır.  

 

Qrafik 3. Sənayedə ümumi buraxılışın bölgüsü (2021-ci il) 
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Neft-qaz sənayesi ötən 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 ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 

18,9% artmışdır. Qeyri-neft emal sənayesi isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,9% 

artmışdır. 

Qrafik 4. Qeyri-neft sənayesinin artım tempi, %-lə (2021-ci il) 

 
 

Qeyri-neft sənayesində artım əsasən tikinti materiallarının istehsalı (80,6%), əczaçılıq 

məhsullarının istehsalı (58,3%), tütün məmulatlarının istehsalı (54,0%), maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri işləri (46,7%), dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı (29,8%), 

toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı (26,8%), kağız və karton istehsalı (26,5%), kimya 

sənayesi məhsullarının istehsalı (25,5%), mebel istehsalı (24,8%), avtomobil, qoşqu və 

yarımqoşquların istehsalı (21,3%), rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (17,4%), hazır 
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metal məmulatlarının istehsalı (17,4%), metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı (16,9%), qida 

məhsullarının istehsalı (10,2%), kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı (8,3%), içki 

istehsalı (2,3%) sahələrində müşahidə olunmuşdur.    

 

Sənayenin struktur bölgüsü 

Mədənçıxarma sənayesi. Mədənçıxarma bölməsində istehsalın həcmi əvvəlki ilin müvafiq  

dövrünə  nisbətən  1,9%  artaraq 35.114,0 milyon manat olmuşdur. 

 Emal sənayesi. Emal bölməsinin müəssisələri və fərdi sahibkarları tərəfindən əvvəlki ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə istehsalın həcmi 19,8% artaraq 16.307,4 milyon manat olmuşdur. 

Elektrik enerjisi sənayesi. Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 

bölməsinin müəssisələri tərəfindən istehsal əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən istehsalın həcmi 

7,1% artaraq 2.614,8 milyon manat olmuşdur. 

Su təchizatı sənayesi. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsində ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə istehsalın həcmi 118,2% artaraq 444,3 milyon manat olmuşdur. 

Qrafik 5. Sənayenin struktur bölgüsü (2021-ci il) 

 

Emal sənayesinin alt sahələri üzrə göstəricilər 

Emal sənayesində istehsal olunmuş məhsulların, o cümlədən alt sahələri üzrə istehsal olunmuş 

məhsulların həcmi və artım tempi, eləcə də alt sahələr üzrə xüsusi çəkisi aşağıdakı cədvəldə 

qeyd olunmuşdur. 

 

Cədvəl 2. Emal sənayesinin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı, (2021-ci il)
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Emal sənayesinin sahələri 

2021-ci ildə 
istehsal 

edilmişdir, mln 
manat 

2020-ci ilə 
nisbətən (sabit 
qiymətlərlə), 

faizlə 

Emal 
sənayesin
də xüsüsi 

cəkisi 

Cəmi emal sənayesi  (mln. manat) 16.307,4 119,8 100% 

Qida məhsullarının istehsalı 4.448,9 110,2 27,6% 

Neft məhsullarının istehsalı 4.394,6 113,4 27,2% 

Kimya sənayesi 1.670,0 125,5 10,0% 

Tikinti materiallarının istehsalı 871,8 180,6 5,3% 

Metallurgiya sənayesi 767,1 116,9 4,6% 

Tütün məmulatlarının istehsalı 663,4 154,0 4,1% 

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 511,8 146,7 3,1% 

İçki istehsalı 488,4 102,3 3,1% 

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 388,9 117,4 2,4% 

Hazır metal məmulatların istehsalı 374,7 117,4 2,2% 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 344,2 90,9 2,2% 

Toxuculuq sənayesi 382,4 126,8 2,2% 

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı 165,0 88,8 1,0% 

Mebellərin istehsalı 167,6 124,8 0,9% 

Geyim istehsalı 126,1 78,3 0,8% 

Kağız və karton  istehsalı 124,1 126,5 0,8% 

Zərgərlik məmulatları, musiqi alətləri,idman mallarının 
və tibb avadanlıqlarının istehsalı 

84,3 117,1 0,5% 

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 81,8 121,3 0,5% 

Poliqrafiya məhsullarının istehsalı 77,0 54,8 0,4% 

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan 
məmulatların istehsalı 

65,5 61,7 0,4% 

Kompyuter, elektron və optik məhsulların istehsalı 71,8 108,3 0,4% 

Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı 22,7 129,8 0,1% 

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı 10,6 158,3 0,1% 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 4,7 7,4 0,0% 

 

Qrafik 6. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin bölgüsü (2021-ci il) 

 



 

 

 

Qrafik 7. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin sahələr üzrə həcmi, 

(2021-ci il)  

 

 

Qrafik 8. İşçilərin sayının sahə bölgüsü (2021-ci il, yanvar-noyabr) 
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Qrafik 9. Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə bir işçinin orta aylıq nominal əmək 

haqqı  

(2021-ci il, yanvar-noyabr) 

 

* İşçilərin sayı və əmək haqları bir ay gecikmə ilə təqdim olunur. 
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